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B.
pax, franc, ^mix, ang. peace), a há- ki. Az Utóbbiak sorában van Kemény Ferenc
A háború az államok közt budai ^sti reálisk. igazgató. Elnöke Pirhot abbé.
nem idézi elö a jognélküliség állapotát, hanem
Békealakulás, békealakzat, a csapatoknak csak
csak más jogállapotot teremt, mint amely addig békében használatos tagozása és formái. L. Hadiuralkodott. A háborús jogállapot ellentéte a békés alakulás.
jogállapot V. másként B. A B. eszerint jelentheti
Békealapítványok. Andrew Carnegie, ameazt a jogállapotot, amely a háború eltt uralko- rikai milliárdos 1910 dec.-ben 10 millió dolláros
dott, V. azt a jogállapotot, amely a háború után örökalapítványt tett, melynek évi kb. 2Va millió
következik be (Postliminium, 1. o.). A háborús jog- koronára rúgó kamatai az alapító levél szerint
állapot kétfélekép mehet át a békésbe B. -kötés- «a nemzetközi hadviselés kiküszöbölésének sietsel (1. 0.) vagy anélkül. B.-kötés nélkül eláll a tetését és a nemzetközi béke elmozdítását)) szolB., ha az ellenségeskedéseket megszüntetik az gálják. Az alapítványt egy 24 tagú bizottság keállamok s így konkludens cselekményekkel kife- zeli, melynek elnöke Blihu Root, az Egyesült-Áljezik azt az akaratukat, hogy a háborús jogálla- lamok volt hadügyminisztere.
Mr. Grinn, egy
pot megsznjék. Ily konkludens cselekmény lehet hatalmas amerikai könyvkiadócég feje, évenként
pl. a békés érintkezés folytatása is. B.-kötés nél- 50,000 dollárt áldoz az általa alapított béke-iskokül sznik meg a háborús jogállapot akkor is, lára (International School of Peace).
ha a háborúba keveredett államok egyike ellenBékealkudozás, a háború végén valamely fél
felét legyzi, debellatio (1. o.), subjugatio (1. o.), ajánlatára megkezdett tárgyalás.
hódítás (1. 0.) szkebb értelemben, mert ilyen
Békeállomány, a csapattesteknek és azok réesetben a gyzedelmes féllel szemben állott fél szeinek a béke idejére megállapított létszáma. Elnemzetközi jogalanyisága megsznik s így B.- lenkezje a hadiállomámj (1. o.).
kötésrl, szerzdésrl nem lehet szó. A polgárBékebíró, 1. Békebíróság.
háború szintén az ellenségeskedések megsznteBékebíróság, a peres ügyek békés elintézésére
tésével, az államellenes mozgalom leverésével rendelt hatóság. Eredetileg a legtöbb népnél majdvagy oly egyezménnyel fejezdik be, amely ál- nem kizárólag B.-okra akadunk, melyekben a csalamalkotó szerzdésnek tekinthet. B.-kötés nél- ládatj^ák, a papok vagy különös bizalomban részekül végzdött a spanyol -franci a háború 1792., a sül más személyek a feleket vagy kibékítették,
svéd-lengyel háború 1716., az orosz-perzsa háború vagy kimondották a határozatot, amelynek a felek
1891., így végzdött Spanyolország és Chile há- rendszerint alá vetették magukat. A rendes bírósáborúja is. A B. állapotának bekövetkezte nem- golcnak is kötelességük a felek között az egyeztetést
csak a hadvisel felekkel érezteti hatását, hanem megkísérleni. Emellett azonban a legtöbb nemzetbefolyással van a háborúban részt nem vev ál- nél tulajdonképi B.-ok is vannak. így Angliában,
lamoknak magatartására is, mivel megsznteti ahol a B. intézményét az honosította meg, hogy a
azt a jogviszonyt, amelyben háború idején a had- rendes bírói és rendri hatalom a középkorban
visel felek a háborúban ré'szt nem vev felekkel képtelen volt a jog- és vagyonbiztosságot fenntarállanak (1. Semlegesség).
tani. Ezért III. Eduárd 1360. azt a lényegileg most
Béke, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban, (i9io) is fennálló intézkedést tette, mely szerint az
388 magyar lak. félkör záródású kis régi temp- állam a magasabb társadalmi osztályok önkéntes
loma van, román tagozású kapuval. Kastélya az közremködését a személy és a vagyon védelmére
Apponji grófoké volt, most Welteni Wiener Rezs igénybe veszi. ]VIinden grófság részére egy-egy bilovagé u. p. Csütörtök, u. t. Nagylég.
zottság van, melybe minden teljes korú férfi felveBéke-akadémia (Institut international de la het.Különös jogismeret erre nem szükséges. A béPaix), I. Albert monacói fejedelem alapította 1903 kebizottságba való felvétel különös politikai jogok
febr. Monacóban. Célja a béke és a nemzetközi élvezetével jár. Aki ezzel a tisztelettel meg nem
választott bíróságok intézményének tudományos elégszik és hiivatalos tevékenységet Mván kifejtanulmányozása és elmozdítása erre vonatkozó teni, még különösen az illet békebizottságba bejemüvek kiadása. Van múzeuma és könyvtára. A 10 gj'ezteti magát, hivatalos esküt tesz és oklevelet
bel- ós 45 külföldi tagot maga a fejedelem nevezi (writ of dedünus potestatem) nyer mint békebíró

Béke

borúnak

(lat.
(1.

0.) ellentéte.

:

—

;

;

;

Révai Nagy Lexikona.

III.

köt.

—

Bekebl ezés
(justice of the peace).

A csekély jelentség polgári

jogügyeken és bizonyos nem lendri ügyek ellátásán kívül a B. ügykörébe tartozik a biztonsági
és bírósági rendrség és nemcsak a rendri kihágási ügyek, hanem az oly vétségek fölött való
ítélkezés is, amelyek az assise-ok elé nem tartoznak. Angliában újabb idben az intézményt több
tekintetben reformálták. így különösen 1885 óta
a legnépesebb városokban és olyan kerületekben,
ti hol nagy gyáripar van, lassankint külön békebizottságokat szerveztek nagyflzetésü rendri (stipendiary magistrates) és vizsgáló bírákkal.
A francia B.-ok nagyban eltérnek az angoloktól. Itt az intézményt az 1790 aug. 4-iki törvcíxy honosította meg. Minden kanton egy békebírót választott néhány szakértvel (prud'hommes), kiknek feladata volt csekély jogügyeket,
birtokháborításokat, becsületsértéseket elintézni,
egyeztet tárgyalásokat, gyámsági ügyeket vezetni. A békebírák lassankint a kormány által kinevezett hivatalnokokká váltak, akik az említett

teendkön

felül

a

bírói

rendrség gyakorlatában
némely cse-

és az önkéntes bíráskodáshoz tartozó

lekményben közremiiködnek. Ezenkívül a B. eltt
kell az egyezséget megkísórleni, mieltt a vitás

ügy a rendes bíróság

elé vitetnék.

5

—

Békecsók

lésbe beleegyezik. A közokiratok közül csak azok
szolgálhatnak B. alapjául, amelyek a B. végett a
magánokiratokra nézve megszabott bels kellékekkel szintén el vannak látva továbbá a bíróság v.
más arra jogosított hatóság által felvett végrehajtható egyezségek, és a bíróilag végrehajtható
ítélet minségével bíró okiratok. A B.-t, amely a
valóságos jogállásnak meg nem felel, az azáltal
az illet végzés ellen való
jogaiban sértett fél
megtámadhatja kitörlési
felfolyamodáson kívül
keresettel eredeti érvénytelenség alapján, amely
szükség esetén büntet bírósági eljárás elrebocsátásával megállapítandó, és kitörlési keresetet indíthat annak alapján, hogy a bekebelezett jog elévülés által vagy más módon elenyé;

—

—

szett. Érvénytelenség alapján a megtámadott B.
eltt volt nyilvánkönyvi állapot visszaállíttatik
és ezen az alapon a kereset harmadik személyek
sérelmére, akik idközben nyilvánkönyvi jogokat
nyertek, három éven belül feltótlenül, ezen túl
csak úgy indítható, ha ezek a személyek a B. érvényessége tekintetében jóhiszemben nincsenek.
Az elenyészésnél fogva indított kitörlési kereset
nem szolgálhat annak sérelmére, aki a kitörlendö
jogot B. vagy eljegyzés által elzleg megszerezte, vagy aki arra ugyanilyen módon további

Magyarországban a B.-i intézményt az 1877. jogot szerzett.
XXII. t.-c. honosította meg, mely szerint a kiBekeblezö nyelvek, 1. Amerikai nyelvek.
sebb polg. peres ügyekben (1. o.) a kir. járásBekecs, az ötvenes és hatvanas években Mabírón és a szolgabírón kívül a békebírák is ítéltek. gyarországban nagyon elterjedt fels (téli) kabát,
A békebírákat a közigazgatási bizottság meghall- kívül gazdagon zsinórozva, prémezve és szrös
gatása után a Pp. szerint a belügyminiszter (ma brrel bélelve. Lengyelországban még ma is divamég a Pp. életbelépte eltt az igazságügymi- tos és elterjedt.
niszter) nevezi ki. Kinevezhet az, aki jogot végBekecs, Maros-Torda vmegyében a Nyárádzett, elméleti vagy jogtudományi államvizsgát melléki hegysor egy jelentékenyebb kiemelkedése,
tett, vagy bírói hivatalt viselt és feddhetetlen jelftömege trachit, fgerince Szováta és Mikháza
lem. A kinevezés elfeltétele, hogy a törvény- közt emelkedik, K.-röl Ny-ra csapva, a Kis- és
hatósági joggal felruházott város közvetetlenül, a Nagy-Nyárád fels völgye közt fekv területet
rendezett tanácsú város képviselete, a nagy köz- foglalja el szép bükkös fedi, melyet azonban küség vagy a körjegyzségben szövetkezett több kis lönösen a Ny.-i oldalon a szénégetk már ersen
község elöljárósága pedig a közigazgatási bizott- letaroltak. Két fcsúesa a B. -tet {1080 m.), mely
ság útján a kinevezésért folyamodjék és javas- egészen kopár és a Körtvélyestet, melynek tiszlatba hozzon olyan egyént, aki a törvényes min- tásakaszáló. A B.-tetn a 4 6 m. széles Óriásárka
sítéssel bír és a tiszt átvételére késznek nyilat- nev töltés és árok vonul végig, rajta régente
kozik. A bókebíró az 1893. XVIII. t.-c. életbelépte B. vára állott, melynek elpusztultával a váróta csak a községi bíráskodást végzi. Rendri és katonák leköltöztek a hegy aljára s ott Selyét alabüntet ügyekben a békebírót semmi hatáskör sem píták. Hajdan (1600 körül) itt kápolna állott, meilleti. L. Községi bíráskodás, Választott hír ás- lyet búcsujárók srn felkerestek. A várnak nem
Tiodás, Egyezségi kísérletek, Békekonferenciák. maradt semmi nyoma. A B. csúcsáról gyönyör
Bekeblezés, a nyilvánkönyvi bejegyzésnek (1. kilátás nyílik egészen a Ciblesig, Retyezátig és
Bqjegyzés) az a neme, melynél fogva a telek- Negojig. A Súgó patak meUett fennállott koloskönyvbe bevezetett jogváltozás dologi hatállyal tor egészen eltnt.
közvetlenül létesül anélkül, hogy még vlmely más
Bekecs, kisk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban,
jogcselekmény hozzájárulása szükséges volna. B (1910) 1830 magyar lak., kis sósfürdvel 21 foknyi
;

—

közvetlen hatály által különbözik a B. az eljegy-

zéstl

(1.

0.).

A

B. alaki elfeltételei ugyanazok,

;

b langyos forrása az

1713. földtengés alkalmával keletkezett görvélyesek jó sikerrel használják, u. p. és u. t. Szerencs.
Békecsók (osculum pacis), az
keresztény
egyházból származó szokás, amely szerint a teljes kibékülés jeléül a papok s a nép a szt. mise
alatt, vagy más egyházi szertartásoknál is egymást megölelték és megcsókolták «az Úr békéje
veled)), «és a te lelkeddel» szavak kíséretében.
Minthogy a pogányok emiatt is gyanúba fogták a keresztényeket, az apostoli szabványok
(constitutiones apostolicae LVIII. c. 11.) mégha;

amelyek a bejegyzéshez általában kívántatnak. Az
annak alapjául szolgáló okiratokra nézve azonban

még

különösen szükséges és pedig magánokiratnál hogy a jogügyletben résztvev személyek, az
ingatlanok v. a jogok, amelyekre a B. szándékoltatík, határozottan megjelöltessenek; hogy az ügylet, amelybl a bekeblezendö jog ered, eladassék
hogy abban a B. megengedése (clausula intabnlandi)bennfoglaltassék.Terhel jog kitörlésére elég
a jogosítottnak abbeli nyilatkozata, hogy a kitör:

s

Békéd

—

ÍJ

hogy elbb a papok a püspököt, azután
külön a fórílak és külön a nök csókolják meg
egymást elkülönített helyeiken. B szokás a XIII.
sz.-ig állott fenn. Jelenleg a nagymiséknél a
pontiflcans közvetetlenül az áldozás eltt adja át
a békét (pax tecum) a diakónusnak, aki azután a
többi segédkezének közvetíti.
Békedíj. Nobel Alfréd Bernát (1833—1895)
31*/2 millió svéd koronára rúgó vagyonát végrendelétileg egy alapítványra hagyta, melybl a norvég storthing évenként díjat ítél oda annak, aki
a népek testvérisülése, a fegyverkezések csökkentése avagy a békekongresszusok elmozdítása
körül szerzett legkiválóbb érdemeket. A Nobelféle B.-at, mely kerek 200,000 frank, 1901 óta a
következk kapták meg, részben megfelezve Dunant, Passy, Dueommun, Gobat, Cremer, az Institut de droit International,
Suttner báróné,
Roosevelt, Moneta, Renault, Bajer, Amoldson,
d'Estournelles báró, Beernaert, a t^mi Bureau
tározták,

:

International de la Paix.

Békeegyesületek. Az egész világon szétszórs'a
Az els Bostonban alakult 1810
körül, majd Londonban a Peace Society (1816),
Genfben (1830), Bécsben az OsterreicMsche Friedensgesellscliatt (1891), Budapesten a, Magyar Szt.
Korona Országainak Békeegyestílete (1895 dec.
14.). Ez utóbbinak elnöke
Gieszwein Sándor dr.
Ezenkívül nálunk említend a Magyarországi Negyesületek Szövetségének kebelében fennálló
több száz van.

:

«béke- és választott hirósági szakosztály y^, mely-

nek elnöke Zipernowsky Károlyné.
berni Bureau idnként címtárt ad ki
du niOHvement pacifique.
Békeértekezletek,

A
:

B.-rl a

Anmiaire

Békekonferenciák.
Szentesen 1859 szept.
28.. megh.. Szegeden 1907 okt. 2. Újságírói pályáját 1878. kezdte Budapesten, de 1880. Szegedre
hívták s ott elbb mimkatái-sa, majd 1899. szerkesztje lett a Szegedi Naplónak, melytl csak
súlyos betegsége miatt vált meg. Mint szépirodalmi
író els kötetét Biró eltt címen adta ki s ebben
nagy megfigyelképességgel, eleven színekkel jellemezte tsgyökeres magyar alakjait. Ezt követték:
kálvárián (1894):
kis regényhösnö
Békefi,

A

1.

Antal,

1.

író, szül.

A

Az asszony itél (1897) Egy kis baftiszfmás történetek (1899) kötetei. Gyógyít-

(1895)

;

ruha

és

;

hatatlan betegsége dacára is fáradhatatlanul vett
részt Szeged politikai és irodalmi életében, egyik
megteremtje és ftitkára volt a Dugonics-társaságnak, alelnöke a Vidéki hirlapírók szövetségének.
2. B. Rémig, történetíró, ciszterci r. áldozópap,

egyetemi tanár, szül. Hajmáskéren (Veszprém
vármegye) 1858 aug. 3. Gimnáziumi tanár volt
Pécsett. 1896-ban a Magyar Tud. Akadémia
levelez, 1908. rendes tagja; 1898. a magyar
mveldéstörténet rendkívtüi, 1900. rendes tanárává nevezték ki a budapesti tud. egyetemen.
Önálló mvei közül említendk: Eethely és
környékének néprajza (Budapest 1884) A pilisi
apátság törtenete (Pécs 1891 —92, 2 k.) Apásztói
apátság története (Budapest 1898, 1902) A cíkádori apátság törtenete (Pécs 1894); A ciszterci rend története Magyarországban (Budapest
1896) Széchenyi István gróf, a magyar nemzet
;

:

;

;

3

Békekonferenciák

A

regenerátora (Pécs 1892) ;
szent korona nemze(u. o. 1892)
Vallásos és erkölcsös élet Magyarországon az Árpádok alatt
(Budapest 1896);
magyarországi káptalanok
megalakulása és Szt. Chrodegang regulája (u. o.
1901) Hogyan lettek a ciszterciek ianítörenddé
(u. 0. 1902); Arpádkori közoktatásügyünk és a
veszprémi egyetem létkérdése (u. o. 1896) Székesegyházi iskoláink szervezete az Anjou-korban
(u. 0. 1897)
Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete (u. o. 1897) ;
közoktatás törté-

tünk történetében

;

A

;

;

;

A

nete Magyarországon 1000— 1867-ig {n. 0. 1898);
.-1
ciszterciek középkori iskolázása Parisban

A

(Akad. székfogl., 1896)
sárospataki ref. fiskola 1621. évi törvényei (1899) ;
debreczeni
ref. fiskola XVII. és XVIII. sz. törvényei
;

A

(1899) A rabszolgaság története Magyarországon (1901) III. Béli és a magyar nemzet
veldése (1900) Szt. István király intelmei (1901)
Az Árpádok, mint a keresztény egyház és mveldés szervezi (1908); A népoktatás története
Magyarországon 154Íj-ig (Budapest 1906, Akad.
pályam) A káptalani iskolák története 1540-ig
(1910); A pécsi egyetem (Akad. ért., 1910); A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban (1907, A Balaton tud. tanulmányozásának
eredményei), megjelent németül is. Emlékbeszédeket mondott Inczédy Dénes, Kerékgyártó Alajos
Árpád, Czobor Béla, Pauler Gyula, Mátyás Flórián felett. Munkatársa e Lexikonnak is.
Békegyakorlatok, a seregrészek és csapatok
által béke idején végzett harctéri, harc- és egyéb
gyakorlatok. Minél hadszorübbek ezek, azaz minél jobban közelítik meg a komoly háboini nyúj;

m-

;

;

;

totta harci és hadi helyzeteket, annál tanulságo-

sabbak.
Béke-intézet,

Béke-akadémia.

1.

Béke istennje, 1. Eiréné.
Békekapn, a várakban a

polgári forgalomra
átengedett, esetleg kényelmes kocsiúttal ellátott
bejárat a sáncfalon és várárkon keresztül, akár
híd, akár kereszttöltés közvetítésével. Háború
esetén a töltést eltávolítják, a kaput bezárják.

Békekonferenciák (hágai B.) A nemzetközi
békemozgalomnak legjelentsebb megnyilvánu-

Az I. békekonferenciát II. Miklós cárnak
1898 aug. 24. kelt és a hatalmakhoz intézett körlevele pendítette meg ezen 28 állam részérl 26
kormány vett részt s 1899 máj. 18.— júl. 29-ig
ülésezett 74 napon át 3 bizottságban a) mszaki
katonai és tengerészeti kérdések, fegyverkezések
csökkentése b) a hadi jog fejlesztése a brüsszeli
deklaráció alapján és a genfi egyezménynek kiterjesztése a tengeri háborúkra c) a választott
bíróságok és bírósági eljárás egységes tervezete.
Lényegesen elbbre vitte a választott blrósá-gok
intézményét és a népjogot. Eredményei a következk 3 egyesség a) nemzetközi viszályok békés
elintézése b) a szárazföldi hadviselés törvényei
és szokásai c) az 1864 aug. 22. genfi egyezmény
alkalmazása a tengeri háborúkra. 3 kijelentés
(deklaráció)
a) lövedékek és robbanó anyagok
alkalmazása léggömbök eUen b) fojtó gázokat
fejleszt lövedékek c) lövedékek, melyek az emberi testben roncsolásokat idéznek el. A békekonferencia ezenkívül 6 kívánságot fejezett ki,
lásai.
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melyek fleg a megkezdett békem folytatását,
vagyis egy II. békekonferencia összehívását, a
semleges államok jogait és kötelességeit, a magánosok tulajdonát és új hadiszerek egyöntet alkalmazását illették. A leszerelést, mint elre látható volt, a békekonferencia nem valósította meg,
de erre vonatkozólag a következ határozatot
hozta «Az emberiség anyagi és erkölcsi jólétének elmozdítása érdekében felette kívánatos,
hogy az immár az egész emberiségre nyomasztó:

lag ható katonai terhek csökkentessenek)), A II.
békekonferenciát az 1904. St. Louisban megtartott interparlamentáris konferencia pendítette
meg és egybehívására Eoosewelt elnököt kérte
fel. Hosszas diplomáciai tárgyalások után végre
1907 július 15-én megnyílt és október 18-ig tartott, 126 napon át ülésezett. A résztvev álla-

negyvenöt volt. A tanácskozások
eredményeit 13 egyességbe, 2 nyilatkozatba,
5 kívánságba és 1 ajánlásba foglalták össze, melyeket 1908 júl. 2. ratifikáltak. Az egyességek a
következ tárgyakat ölelték fel nemzetközi viszályok békés szabályozása, szerzdésbeli adósságok behajtására irányuló erszakos eljárásnak
megszorítása, ellenségeskedések megkezdése,
szárazföldi hadjáratok törvényei és szokásai, sem-

mok száma

:

leges hatalmak és egyének jogai és kötelességei
a szárazföldi és a tengeri hadviselésben, elbánás
az ellenség kereskedelmi hajóival az ellenséges-

kedés megkezdésekor, kereskedelmi hajóknak
hadihajókká való átalakítása, tengeralatti automatikus aknák elhelyezése, hadihajókról folytatott bombázás, a geníi egyezménynek alkalmazása a tengeri hadviselésre, az elkobzási jog megszorítása a tengeri hadviselésben, egy nemzetközi
elkobzási törvényszék felállítása. Egyik nyilatkozat a léghajókból vetett lövedékekre és robbanó
anyagokra vonatkozott. A leszerelés dolgában a
következ határozat hozatott «Tekintettel arra,
hogy az I. konferencián a fegyverkezések korlátozására vonatkozó határozat elfogadása óta a
hadi terhek évrl-évre szaporodtak, a il. konferencia felette kívánatosnak tartja, hogy az államok e kérdésnek komoly tanulmányozását újból
felvegyék)). A kötelez választott bíróság elvét
a konferencia elfogadta, de egészen egységes
megállapodásra nem jutott. A kívánságok vonatkoztak egy választott bíróság tervezetének elfogadására arra, hogy a hivatott hatóságok háború esetén is védjék meg a hadvisel és a semleges államok kereskedelmi és ipari érintkezését
hogy a szárazföldi hadijog elvei a tengeri hadviselésre is alkalmaztassanak hogy egy III. békekonferenciának egybehívására irányuló elmunkálatok a megnyitás eltt két évvel induljanak
meg. Ennek a III. békekonferenciának eszméjével és elkészítésével valamennyi érdekelt és hivatott tényez máris a legnagyobb buzgósággal
foglalkozik. V. ö. Nippold, Die zwei Haager Priedenskonf (Leipzig 1908) Ranault, Les deux Conférences de la Paix (Paris 1907); Löwenthal,
Qeschichte der Friedensbewegung etc. (Berlin
1907, 2. kiad.) Nagy Olivér, A hágai két békekonferencia (Kassa 1909).
:

Békekövet

_

zásai.

Londonban már 1843. tartottak

B.-t,

majd

Parisban (1849), Genfben (1867., elnök Garibaldi)
stb. A modern nemzetközi világ-B. 1889. indultak meg. Eddig 19 volt, a VII. Budapesten 1896.
Mindegyik B.-ról a berni Bureau részletes jelentésben (Bulletin Offidel) számol be.
Békekötés, a háborús jogállapotnak szerzdéssel való megszüntetése. Ez a háborús állapot megszüntetésének rendes formája, ellentétben azzal a
kivételes móddal, amikor a béke (1. o.) az ellenségeskedések egyszer beszüntetése vagy debellatio
(1. 0.) folytán áll el. A B. vagy békeszerzdés
ehhez képest a hadvisel feleknek olyan megegyez akaratnyilvánítása, amellyel a háború
okául szolgáló vitás kérdést (casus belli, 1. o.) v.
viszályt elintézik s a háborús jogáUapotot megszüntetik. A B.-re ugyanazok az elvek irányadók,
mint bármely más nemzetközi szerzdésre (1. o.).
Ki kell azonban emelni, hogy az a B. is kötelez,
amelyben egyik félként a gyzedelmes fél hadifogságában lev államf vett részt, feltéve, hogy
a legyzött állam joga szerint a hadifogságba jutás nem szünteti meg az üy államf képviseleti
jogosultságát. A B.-t rendesen békeelzmények,
békepreliminárék elzik meg. Ilyen békeelzmények voltak az 1859 júl. 11-iki villafrancai, az
1859 nov. 10-iki zürichi béke eltt a nikolsburgi
(1866 júl. 26.), a prágai béke (1866 aug. 22.) eltt
a versaillesi (1871 febr. 26.), a frankfurti béke
a sanstefanói (1878 márc.
(1871 máj. 10.) eltt
3.), a berlini békeszerzdés eltt (1878 júl. 13.). A
békeelzmények vagy elzetes béke jelentsége
abban áll, hogy a végleges békeszerzdés pontfél az eljait elzetesen megállapítják, a
zetes béke után újabb követelésekkel nem léphet
:

;

;

gyz
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a legyzött fél álláspontja nem változtatható
meg. Ha a felek nem kötöttek fegyverszünetet
(1. 0.), az elzetes béke célja az ellenségeskedések
beszüntetése. A békeszerzdések tartalmukat tekintve lehetnek tiszta békeszerzdések (paix pures
et simples), amelyekben csak a háborús állapot
megszüntetésérl van szó s olyanok, amelyekbe a
felek oly rendelkezéseket is vesznek fel, amelyek
a háborús állapottal érintett tények jogi helyzetét szabályozzák. A békeszerzdéseknek ebbl a
fel s

tartalmából ki kell emelni azokat a rendelkezéseket, amelyek az államterület átengedésére, a
hadvisel felek polgárai által a háború tartama
alatt elkövetett politikai és katonai bncselekmények tekintetében adott kegyelemre (kegyelmezési
záradék, 1. o.), a hadíkárpótlásra, hadísarcra (1. o.),
a határok kiigazítására (határigazítás, 1. o.) vonatkoznak.
Békekövet (franc, parlementaire). A hágai
második békeértekezleten (1907., 1. Békekonferenciák) a szárazföldi háború törvényei és szokásai tárgyában létrejött egyezmény mellékletének (Réglement concemant les lois et coutumes de la guerre sur térre) 32—34. cikkei értelmében B.-nek azt az egyént kell tekinteni,
akit a hadvisel felek egyike felhatalmaz arra,
hogy a másik hadvisel féllel tárgyalásokba
bocsátkozzék s aki e minségének feltüntetésére
fehér lobogóval (1. Lobogó) jelenik meg. B.-et, toBékekongresszusok. A békemozgalomnak leg- vábbá az
kisér trombitást, kürtöst, dobost és
népszerbb és legeredményesebb megnyilatko- tolmácsot, valamint a zászlóvivt sérthetetlenség
:
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;
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;
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Békelétszám
(1.

0.) illeti

v. paciegyházból kiközösíegyes hitvallóktól s
amelyek alapján a hívek közösségébe ismét felvétettek. Késbb a püspökök maguknak tartották
fönn a jogot, hogy a megtért bnösöknek (lapsi)

ficae), levelek, melyeket az
tett bnösök kértek régente

békeleveleket állítsanak ki.
Békéltetés a házassági bontó- és válóperben,

Házassági per.

Békéltet bizottságok a legjobb eszközök a
munkaadók és a munkások között felmerül viszályok kiegyenlítésére és így a munkabeszüntetések
(sztrájk)elhái*ítására.Már a középkorban is találkozunk itt-ott a mesterek és legények között felme-

küzdelmek alkalmával a B.-ra emlékeztet
A B. feladata egyrészt a megkötend munkaszerzdés feltételeinek megállapítása,
másrészt a csak fenyeget v. már kitört mimkabeszüntetés alkalmával a jövre nézve kötelez
megállapodások teremtése. E célból a békéltetés
rült

intézményekkel.

céljaira rendszerint

a két

fél

egyenl számú

kép-

viselibl bizottság alakul, mely vagy egy eleve
megállapított vagy eseti'l esetre választott elnök
vezetése alatt tárgyal. A békéltetésnél fdolog az,
hogy mindkét fél a bizottság határozatát, bármilyen legyen is az, köteleznek tekintse s magát annak alávesse. A B. intézménye Magyarországon
1872 óta törvényesen ismert. Már az 1872. VIII.
t.-c.

megengedte az iparhizottságok

létesítését a

és munkások között keletkezett súrlódások békés kiegyenlítése végett. Azonban ezzel

munkaadó

az engedéllyel törvényesen csak Miskolcz városa élt, mely e bizottságot megalakította s
ködését meg is indította. A többi ipartársulatok
csak magántermészet B.-at létesítettek, melyek
ugyan bevett szokássá váltak, határozataikat az
érdekeltek elfogadták, de tön'ényes háttere ez intézménynek nem volt. Csak az 1884. XVII. t.cikk, az ipartörvény rendelte el kötelezleg,
hogy « minden ipartestület kebelében az iparosok
és tanoncok vagy a segédek közt fölmerül súrlódások és vitás kérdések elintézésére iparosokból
és segédekbl áUó külön B. szervezend*. E bizottságba a testülethez tartozó segédek évenkint
választják bizalmi férílakat, a testület elöljárósági tagjai pedig bizalmi f érflai az önálló iparosoknak. A B. elnöke a testület iparhatósági biztosa,
aki minden ülésre két mestert és két segédet hív
meg. B bizottság dönt a munka\'iszonyokból eredt
minden panasz fölött szavazategyenlség esetén
a biztos dönt. Határozatait az iparhatóság hajtja
végre e határozattal meg nem eléged félnek
jogában áll a határozat kihirdetésétl számított

m-

:

:

Békéltet bizottságok

alatt igényeit a törvény rendes útján
érvényesítem, miáltal a határozat végrehajtása
nem gátolható. A B. a földm.-, ipar- és keresk.
miniszter által megállapított minta szerint külön
szabályzattal bimak. A B. miiködése a gyakorlati
életben kitnen bevált, úgy hogy csak kivételesen keresik az érdekeltek igényeik érvényesítését
a bíróság rendes útján, mert a szakemberekbl
áUó bizottságok megokolt határozatait a rendes
bíróság is — kevés kivételtl eltekintve
rendszerint megersíti. A gyáripari békéltetés ügye

—

Magyarországon

el.

Békelétszám, 1. Békeállomány.
Békelevél (litterae commendatitiae,

1.

—

meg. Az a csapatfnök, akihez a B.-et nyolc nap

küldik, nem köteles öt minden körülmények között elfogadni s az ily fnök, ha a B.-et fogadja,
minden olyan rendszabálji; alkalmazhat, amelynek
célja az, hogy a B.-et megakadályozza abban,hogy
küldetését tájékozódásra használja fel. Ha a B.
helyzetével visszaél, a csapatfnök öt ideiglenesen visszatarthatja. A B. elveszti a sérthetetlenségre való jogát, ha valósággal és kétségtelenül
rábizonyul, hogy kiváltságos helyzetét arra használta fel, hogy árulást idézzen fel vagy köves-

sen

o

még mindeddig nem rendoztetett

törvényesen, az esetrl esetre más-más módon
történik, hol az elsfokú iparhatóságok, hol a kerületi iparfelügyelö közvetítésével. Újabban a
Szterényi József kereskedelemügyi államtitkár
által készített új ipartörvény-tervezet (1909) kívánta szabályozni az egész ipari békéltetés ügyét,
még pedig a sztrájk kérdésével kapcsolatosan.
Ezen törvényjavaslat szerint a békéltetés céljára
külön ipari és kereskedelmi bíróságok szerveztettek volna a hasonló külföldi intézmények mintájára. A békéltetés megkísérlése annyiban kötelez
lett volna eszerint, hogy annak elmulasztása a
munkaadóra nézve bizonyos joghátrányokkal járt
volna. A békéltetésnek ez a módja
melyben az
elnökl bíró vezetésével egyenl számú munkakiterjedt
adó és alkalmazott vett volna részt
volna az ipar és kereskedelem minden ágára. Külön eljárás terveztetett az ú. n. közüzemekben
elforduló vitás ügyekre, nevezetesen dönt bíróság. (L. Sztrájk.)
A B. a fejlettebb iparral biró külföldi államokban régibb kelet. Angliában a Board of arbitration végzi e teendket, még pedig két rendszer
szerint. Az egyik a Ruppert Kettle-féle, a másik a
Mundella-féle. Az elbb nevezett rendszere szerint
alakult bizottság a két fél 6 - 6 képviseljébl s
az ezek által választott elnökbl áll, a Mundellaféle bizottság pedig a két fél által választott húsz
tagból s az elnökbl alakul. Az 1872. alkotott Ar-

—

—

bitration-Act által a kormány elmozdította a bizottságok alakítását, miután azok üdvös mködé-

sérl számos esetben meggyzdött. 1908-ban az
1896. évi Conciliation Act által létesített békeintézmény kiegészítése gyanánt állandó
egyeztet bíróság (Court of arbitration) szerveztetett. Ezt a bíróságot a Board of Trade nevezi ki
és pedig részrehajlatlan egyénekbl és egyenl
számú munkaadóból és alkalmazottból. Franciaországban a Conseils des prud'hommes, melyeket
már I. Napóleon szervezett, gyakorolják a B. hatáskörét. Németországban 1890 júl. 29. hozott s
az ipari bíróságokról szóló törvény a B. mködését
is szabályozza. Ugyanezen mintára szerveztettek
az ipari btróságokAusztriában is. E törvények paritásos alapon állanak. A Belgiumban 1887 aug.
17. alkotott «loi instituant le Conseil de l'industrie et du travaü» kimondja, hogy minden helységben, hol célszernek látszik, ipari tanács alkottassék, melynek feladata a munkaadók és munkások közös érdekei felett tanácskozni és viszályokat kiegyenlíteni. Minden iparág számára egyegy, a munkaadók és munkások egyenl számú
képviselibl alkotott osztály állítandó fel. Legújabban (1910) Spanyolország alkotott törvényt
bírói

—

Békéltetk
a

B.-ról,

ugyancsak állandó intézményt

létesítve

e célra bírói elnök vezetésével paritásos alapon.
Ezenkívül külön békéltet tanácsot is szerveztek.
A vitás ügyeket a felek kötelesek a sztrájk kitörését megelzleg elég nagy pénzbírság terhe
alatt az illetékes békéltet tanácsnál bejelenteni.
is választhatók a békebíróA törvény szerint

nk

ságok tagjaivá.

-
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Békepárt

tet szerepkörükben, számos
s

meg

pert szüntettek

így segítségére voltak az ország rendes bírái-

nak üdvös mködésük által.
Békemozgalom. A modem B. (pacifizmus) az
erszak alkalmazásának a népek nemzetközi érintkezésébl való kiküszöbölésére irányuló törekvések összessége. A B. eredetileg csupán etikai elvekbl indult ki idvel ennek helyébe a gazdasági és szociológiai alapokon nyugvó politikai
irány lépett. Célja ketts a közmveldés révén
;

Irodalom. Crampton, Industrial concüiation, 1876 : Ruppert
Kettle, Strikes and arbitrations, London 1866; Mundella,
Arbitration, Bradíord 1868 ; Morisseaux, Conseils de l'industrie et du tiavail, Brüsszel 1890; Stieda, Das Gewerbegericht, Leipzig 1890; K. MöUer u. W. Hirsch, G. u.
Einigungsamter in Deutschland u. England, Leipzig 1892
M. V. Schulz und Schalhorn, Das Gewerbegericht, Berlin
1903 Baum, Kandbuch f Ur Gewerbegericht, u. o. 1904.

:

a közszellemet oly magasabb fokra óhajtja emelni,
hogy a nemzeti önkény helyére a nemzetközi
igazságosság lépjen másrészt oly intézményeket
és szervezeteket igyekszik létesíteni, melyek a
BékéltetölL (választott bírák, fogott bírák, arbi- közhatalmakat arra kényszerítsék, hogy kormányszellem irányával
terék, probi viri), a középkor peres eljárásában oly zati intézkedéseiket ezen új
személyek, kik mindenkor az ügy békés megoldá- megegyeztessék. A modem B. nem törekszik az
sának voltak közvetíti közbenjártak rigy a biin- «örök békére», hanem csekélyebb áldozatok révén
ügyekben, mint a perdönt bajvívásoknál is, úgy nagyobb mértékben biztosított nemzetközi rendea külföldön, valamint hazánkban. A magyar tör- zett állapotokra nem követeli a feltétlen leszevénykezési eljárásban is fontos szerep jutott ne- relést, hanem a hadügyre fordítandó költségek
kik ha bajvívás folyt, azt egyezkedési javasla- csökkenését a nemzetközi szervezkedés fejldésétaikkal félbeszakítani igyekeztek; egyéb peres nek természetes eredményeként várja. A modem
vagy vitás ügyben is a bíró els sorban hozzájuk B. mind szélesebb rétegeket ós magasabb köröket
utasította a feleket, amennyiben a terminus kit- von magához ós immár a humánus világkultúrázésénél azt szokta hozzátenni hogy ha idköz- nak szerves része. Eszközei nemzetközi válaszben ezen perlekedk a B. véleményezése (juxta tott bíróságok, a fegyverkezések korlátozása,
arbitrium et compositionem proljorum virorum) nemzetközi kultúrintézmények, vallás és interkonmás- fesszionalizmus, a sajtó. Szervei: békeegyesületek,
jól leszen,
folytán meg tudnak egyezni
különben a felek okvetetlenül jelenjenek meg a békekongresszusok, berni Bureau interparlamentörvényszók eltt. í'eladatuk tehát a tételes tör- táris unió és interparlamentáris konferenciák, a
vények megszakítása nélkül a józan vélemény- hágai békekonferenciák. V. ö. A. H. Fried, Handadás volt s abban az esetben, ha a felek viszá- buch der Priedensbewegung (Leipzig 1905) Die
moderné Priedensbewegung (u. o. 1907) Charles
lyukat önként eléjük vitték s így magukat az
véleménynyilvánításuknak alávetették, ekkor a B. Bichet, Die Vergangenheit des lírieges und die
kijelentett véle- Zukunft des Priedens (Wien 1909, a francia eremint választott, fogott bírák
ménye jogers ítélet erejével birt s aki azt be nem detinek magyar fordítása sajtó alatt) ReményFetartotta, az ügy végrehajtásán felül még büntetés- rene, A békeprobléma megoldásának egyik módja
sel is sújtatott. Ha azonban a felek a B. ily itélet- (Bpest 1900) A világbéke (u. o. 1911) A Magyar
erejü véleménynyilvánítását közmegegyezéssel Békeegyesület Évkönyvei.
nem kívánták s szerepök ilyformán csakis az
Béke-múzeum, Musée international de la
egyezség létrehozatala kérdéséig terjedt
az Guerre et de la Paix, Luzernben van. Bloch
egyezség létre nem jöhetésénél a B. a feleket János orosz államtanácsos alapította 1902. A
az illetékes bíró elé utalták. Már Szt. István alatt fegyveres béke kárait, a háborúk pusztításait és
(II. törv. könyv 16. fej.) elfordul az «arbiter» mint
a béke- s választott bíróság fejldését szemlélteti.
olyan, aki hivatva van
a gyilkosság esetében
Békenap. Régebben febr. 22-ét, Washington
a békéltet, közbenjáró szerepére. A «váradi születésenapját, ülték meg világszerte mint
regestrum» számos adata s utóbb a hazai ok- B.-ot ma május 18-át, az I. hágai békekonfelevelek nagy száma szerint a felek rendesen a rencia megnyitásának napját.. Az iskolákban
rokonokból, szomszédokból választottak ki né- Olaszországban és az Egyesült-Államokban, újabhány (többnyire négy) tiszta jellem jámbor egyént ban nálunk is megünneplik Apponyi grófnak 1907
(innét ered aj?ro?^m'n 8 a franciáknál a prud'hom- ápr. 29-én 48,431/906. és Zichy grófnak 1910 máj.
mes) 8 ezek ítéletének vetették alá ügyüket, kettt 13-án 1829 eln. sz. a. kelt rendeletei értelmében.
az egyik, kettt a másik fél választván e céli'a, akik
Béke-örhad (ném. Friedensbesatzung), valabizonyos határnapon valamely kijelölt káptalan mely erdített helynek a béke idejére rendszerevagy prépostság eltt kihallgatták a feleket s sített vódörsóge. L. Hadi örhad.
megtekintvén az elterjesztett okmányokat és
Békepalota. Az amerikai Andrew Carnegie
Istent 8 igazságot szem eltt tartva, legjobb be- 800,000 dollárt adományozott egy Hágában lételátásuk szerint döntöttek. Ily egyeztet bírák lehet- sített B. részére. Carnegie ezenkívül még 2 B.-t
tek az illet faluból kiszemelt bizalmas egyének
emeltetett Amerikában: Cartagoban és Wade voltak ú. n. megyések is, kik megyeszerte shingtonban.
fungáltak ily minségben s az így gyakrabban
Békepárt. Az 1848 — 49-iki szabadságharc tarbeléjük helyezett bizalom következtében
mint tama alatt a magyar országgylés kiegyezési
már tekintélyben állók,
a nádori ítél szék eltt pártja, mely kész volt bevégzett tény gyanánt
i8 hivatva voltak megjelenni. Kétségtelen, hogy a elfogadni az 1848 dec. 2-iki trónváltozást és az
középkori perjogban az arbiterek.békéltetö s egyez- új fejedelemmel törvényes megegyezésre lépni.
;

:

;

;

;

:

:

—

—

;

;

;

—

—

;

;

—

—

—

;

—

—

;

—

Békepipa

Békés

7

A harctéri eseményekkel párhuzamosan a közvéBékepohár, áldomás, melyeket a kibékült haraleményben állandó hullámzásokat lehetett ész- gosok engeszteldésük s ezutáni barátságuk tartóslelni, melyek nem akarták a dinasztiával való ságának jeléül isznak.
teljes szakadást és a szélsséges köztársasági
Bekérgezés (incrustatio), az ásván>i;anban és
áramlatokkal szemben alkotmányos, de szigo- kzettanban az a folyamat, midn valamely oldatrúan monarchikus álláspontot képviseltek. A ból az oldott anyagok kiválnak és idegen testekre
baj az volt, hogy o bizonytalanul lappangó törek- rárakódnak. B. történhetik úgy is, hogy valavések, a magyar girondisták nem szervezkedtek mely gzalakú anyag lecsapódik (szublimálódik)
és a megfelel pártvezetésnek is híjával voltak. hidegebb testekre pl. a vulkánok gázaiból kén
A kiegyezés felé hajló féi'fiak, mint a magyar szokott lecsapódni és idegen testekot bekérgezni.
püspöki kar hazafiasabb része Lonovics egri érBekerítés (franc. investir; ném. cernieren),
sekkel, részint a kell politikai bátorság hiányá- erdített helyiséget csapatokkal úgy bekerítem,
ban szenvedtek, részben, mint Wesselényi és Szé- hogy az ellenség a várból se ki, se be ne jöhessen.
chenyi, megbetegedtek, részben, mint Batthyány Alkalmazzák várak v. erdített városok kiéhezés Deák, a magánéletbe vonultak vissza. Számot- tetésére, vagy annak tervbe vett vívása esetén
tev békés párt alakulását másfell az osztrák a várvívó szerek megérkezéséig. L. még Körültábornokok elutasító viselkedése is megakadá- zárás és Várharc.
lyozta. Békés hangíjlatokról ismét csak a debreBékés vármegye. Hazánk régi tiszántúli kerüczeni országgjníilés vitáin esett szó, mikor a mind- letének egyik vmegyéje, alakja szabálytalan, ha;

:

:

jobban tömörül kiegyezési ellenzék, az ú. n.
galambok pártja szembeszállt a debreczeni jakobinusokkal, az ú. n. flamingókkal, azzal a túlzó
és hangos töredékkel, melynek vezére Madarász
László, a hatalmas rendörminiszter volt. Mérsékelt férfiak (Kovács Lajos, Almásy Pál, Nyáry
Pál, Kemény Zsigmond báró, Kazinczy Gábor,
Zoyk Károly és József, Pálfl János, Mészáros
Lázár, a Lónyayak, Hunfalvy Pál, Zichy Antal,
Horváth Boldizsár, Ivánka Zsigmond stb.) a tavaszi hadjárat fényes sikerei után hittek a kibontakozásban. Nem akartak mindenáron egyezkedni, mint sokan állították, 'hanem a legitim
uralmat óhajtották a törvények tiszteletben tartása mellett. Publicistájuk, Jókai Mór, az Esti
Lapok hasábjain kemény támadásokkal ostromolta a forradalmárokat, st fejüket. Madarász
Lászlót, a Zichy-fóle gyémántok eltulajdonításával és a kincstár megkárosításával vádolta. A
gyémántos miniszternek gúnyolt Madarász megbukott ugyan, de e kíméletlen támadások alig ártottak Kossuth tekintélyének. A B. Kossuth megbuktatására összeköttetésbe lépett Görgeivel, ki

ugyan felhasználta ket terveire, de Monk György
szerepére nem akart vállalkozni. «Az a szerencsétlen B.,
írta késbb Görgei
semmi békét,

—

—

de nyaktilót,nyaktilót.)) A B. nem volt képes megakadályozni az április 14-iki detronizálást. Helyzete
bármelyik végletnek diadalra jutásával
kétségbeejt volt. Késbbi életnyilatkozásai
sem magas elvi szempontokból indultak ki, hanem
inkább apró, kellemetlen tszúrásokkal ingerelték maguk ellen Kossuth harcias többségét. Utóbb
ket is elsöpörte a vihar.

—

—

Irodalom. Kovács Lajos, A B. a forradalomban; Beksics
Kemény Zsigmond, a forradalom és a kiegyezés Kemény Zs., A forradalom után és Emlékiratai: Irányi Dánlel, Megjegyzések Kemény Zsigmond emlékirataira, 1883;
G.,

;

Hunfalvy Pál Megjegyzései, Budapesti Szemle 1883 : Kazinczy Gábor cikksorozata, Hazánk I. 95
Kovács Lajos,
A debreczeni pártok és az Esti Lapok, u. o. L 196 Közlöny 18i9 évf.; Kovács Lajos kézirata a debreczeni országgylésrl ; Márki S., Az 1848—49. szabadságharc története
(a Szilágyi-féle Millenniumi Tört. X. 257—266).
;

:

tárai É.-on Jász-Nagykun-Szolnok, K.-en Bihar, D.-en Arad és Csanád, Ny.-on Csongrád vár-

megye. Területe 3671 km^. Földje végtelen róna,
melynek tenger feletti magassága 85 és 95 m.
s csak egyetlen helyen, Orosházáemelkedik 101 méterig. Ezen, szinte a
tengerfelület egyenességet mutató rónán csak
apró halmok (számszerint 300) emelkednek, me-

közt ingadozik

tól K.-re

lyeket

rhalmoknak

v.

te-

metkezési helyeknek tartanak. B. vm. lapályának É.-i
és K.-i részét a Körös vízrendszere hálózza be a Fe;

kete- és Fehér-Körös Gyula
táján lép a vmegye földjére
s4km.-rel a város alatt egye-

innen Ketts-Körös néven ÉNy.-nak folyva, Körössül

;

tarcsa alatt a Berettj'óval ^7!
egyesült Sebes-Köröst veszi
fel
most Egyesült- V. Hár- Békés vmegye címere.
mas-Körös név alatt Ny .-nak
fordul s végtelen kanyamlataival B. vm. É.-i részét
a hatalmába keríti e folyók azeltt kiszámíthatatlan károkat okoztak. Ezért mára XIX. sz.
elején megkezdették szabályozásukat, de tényleges eredményt csak 1856— 1870-ben értek el; a
csekély esés s lomha folyású folyókon 103 átvágást eszközölvén, elmozdították gyorsabb lefolyásukat; a Fekete- és Fehér-Köröst 24 km.-nyi
hosszú csatornával Gyulától és Békéstl elterelték, a Sebes-Körös Sárrétjét 35 km.-nyi hosszú
csatornával lecsapolták, ezáltal 17,000 ha. szántóföldet nyertek, a Berettyó Sárrétjét nagyrészben
szintén lecsapolták minthogy azonban az árvizek
lefolyása még nem volt elég gyors, az állam a
medreket mélyíttette. A Köröstl D.-re B. vmegye
egész területén nincsen semmiféle folyóvíz, egyediil legdélibb csücskén kanyarog át a Tisza felé
tartó Szárazér. Álló víz, az említett mocsarakon
;

:

;

csupán a Gyopáros-tó Orosháza mellett.
Éghajlata az Alf öid tipikus jellemvonásait muBékepipa (ralumet). Az északamerikai indiá- tatja a hideg telet forró nyár követi. Az évi közenusoknál a békealkudozások alkalmával a vezér pes hmérséklet 11 12" C., júliusban és auguszjókora hosszú cifra fapipára gyújt és pár szippan- tusban a közepes hmérséklet 22—23", a legnatás után átadja a küldötteknek és a törzs többi gyobb meleg 38—39", eUenben télen a legnagyobb
elkelinek.
hideg —24" is szokott lenni. Nyáron rendesen nagy
]sí\\ú,

;

—

—
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a szárazság s rettenetes a por; legkellemesebb az
sz. A csapadék évi átlagos mennyisége Gyulán
597, Gyomán 494 nmi. s így B. vm. hazánk egyik
legszárazabb vidéke. Sok kárt okoznak a kési
fagyok-

^,

.

Földje fleg homok és agyag; a negyedkori
lerakódásokat, melyekbl semlsök
rültek ki, homok, sárga agyag és televényföld
fedi. Utóbbi igen termékeny, a kitn acélos nehéz
búza termesztésére alkalmas helyenkint szikes
foltok vannak, melyek egy része használhatatlan
(vakszik), más része célszer kezelés mellett használhatóvá válik. Ásványos kincsei nincsenek.
B. vm. termterülete 346,562 ha., mibl 302,065
ha. szántóföld, 2020 ha. kert, 23,301 ha. rét és kaszáló, 50,467 ha. legel, 1203 ha. nádas, 1882 ha.
csontjai ke-

;

f

ága a
szll és 5447 ha. erd. A mezgazdaság
földmívelés; B. vm. búzája a legkitnbb, 85 kg.
súlyú a vele bevetett terület 124,706 ha., termése (1909) 991,114 q., kevéssé jelentékeny a rozs
(3329 ha.) és köles (607 ha.), fontosabb az árpa
(38,616 ha.) és zab (15,895 ha:) termelése. Termelnek még hüvelyes veteményt (495 ha.), burgonyát
(1429 ha.), cukorrépát (1662 ha.), takarmányrépát
(4914 ha.), lent (139 ha.), kendert (566 ha.) és
különféle takarmányt. A dohánytermelés szépen
;

18 községben 269 termel 2182 hektáron
26,818 mmázsa dohányt termelt. A kertészet több figyelmet érdemelne. A szUészet a kertekben dívik, de a flUoxera pusztítása óta a szll
terlUet felére csökkent; Békéscsabán jó csemegeszUt termelnek. 1909-ben az egész vmegyében
5459 hektoliter must és 4914 hl. bor termett. Az
összes szlltermékek értéke 200,206 K volt.
Az erdgazdaság nem jelentékeny, az erdk nagyobb része tölgyes; régente sokkal több volt
az erd, de a mocsarak lecsapolásával a nedves
halad

;

(1909)

erdket

is kiirtották s a termékennyé vált földet eke alá fogták azóta az elbb gyakori mocsárláz megsznt, de az éghajlat általában melegebbé
;

vált.

Az állattenyésztésnek csak egyes ágai mutatnak haladást; a lótenyésztés az állami mének,
illetve a békéscsabai mónteleposztály kedvez
befolyása folytán emelkedik. A szarvasmarhatenyésztés fleg egyes nagyobb uradalmakban (gr.

Wenckheim Frigyes, gr. Almásy Kálmán) kitn,
a közlegelk felosztásával a nép híján van a jó
szükséges takarmánynak, azért
marhatenyésztése is inkább hanyatlik, mintsem
emelkedik. Hanyatlott a sertés- és juhtenyésztés
is a baromfitenyésztés Csabán és Orosházán lendületet vett. A háziállatok száma volt 1895-ben
74,906, túlnyomóan magyar fajta szarvasmarha,
56,251 ló, 269 szamár és öszvér, 206,570 sertés,
108,445 juh és birka, 137 kecske és 802,686 drb
baromfi. Azóta az állatállomány úgy mennyiségét, mint minségét tekintve nagyon megapadt
tenyésztéshez

;

8 az

1894. évi XII. t.-c. 23. §. által elírt és a
tavaszi állategészségügyi vizsgálatok alapján
foganatosított óvenkinti haszonállatszámlálásnak
1904 óta közölt adatai szerint ez a kedveztlen
állapot évrl-évre rosszabbodik. Csupán az utolsó
két évben észlelhet némi javulás. Az 1895. évi

adatokkal szembe

állítva,

a következképen alakult

az állatlétszám 1908-ig

Év

—
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ezért Thessedik Sámuel 1780. Szarvason ipari
tanintézetet létesített. Ipara ma is jelentéktelen,

Orosháza, Gyula, Békéscsaba, Szarvas, Békés s
ott is többnyire
csak szítviz- és eoetgyárak, gzmalmok, téglagyárak, gözfrészek vannak. Van azonkívül Gyulán gyujtófagyár, B.-en kosárfonó, Orosházán

néhány más községre szorítkozik

:

seprgyár. A háziipar (fonás,* szövés, fehérítés)
csökken, Békéscsabán szövöiskola van. A kereskedelemben föfontosságú a gabonaforgalom,
melynek fpiaca Békéscsaba, mellette azonban
minden vasúti áUomás száUít gabonát a külföldre.
Minden nagyobb községnek látogatott (fleg
marha-)vásárai vannak, de legnagyobbak Gyula
vásárai: továbbá Békéscsaba, B., Mezberény
és Szarvas marhavásái'ai Orosházának népes heti
piacai vannak. A vánuegye területén 1 1 ipartestület és 1 betegsegélyz pénztár áll fenn. Hitelintézetei 3 bank, 23 takarékpénztár és 27 szövetkezet, összesen 44.075,000 K betéttel az 1909. év

—

9
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csaba) 24 tanulóval, kosárfonó ipariskola (B.-en)
32 tanulóval, 1 zenede (Békéscsabán) 52 tanulóval,
összesen tehát 452 tanintézet 48,390 tanulóval.
Közigazgatás. B. vármeg>'e 7 járásra oszlik
s 1 rendezett tanácsú város van benne, ú. m.
Népes- Anyanyelv szerint volt
Lakó*.^^
1900-ban
házak

Járás

szama

magy.

(1910)

Békési
Békéscsabai

Gynlai
Orosházai
Szarvasi
Szegbalmi

Gyala

r.

t.

v....

oláh'

tót

36.854 3057 3,810
73
13,638 285 27.615 237
22.521 742
117
6
9.768
8b\
773 >887
44,464Í 173! 10,428 210
24
23.510 136121.122
24
33,224

45,61g
46,227
25,164
14,820
59.064
46.138
36,036
23.996

...

Gyomai

.

met

17,6401658

510 2608

száma
9,315
6,384
4,739
2,238
9,122
8,554
5,885
3,619

:

végén.

Közlekedés tekintetében B. vármegye soká
elhanyagolt állapotban volt
teljes híjában azeltt feneketlenek voltak útjai s csak legújabban
épült néhány kö-út állami útja ma már 101'4 km.,
a törvényhatósági utak hossza •í:18'2 km., mibl
179"5 km. kiépített. A községi közlekedési utak
hossza 6iO km., a dülöutaké 8680 km. Jelentékeny a vasutak hossza, 373*0 km., mibl 1366
km. államvasút, melyek több irányban szelik a
vármegyét. Fvonaluk a M. kir. államvasutak
budapest-aradi vonala, mely Gyoma, Mezberény
és Békéscsaba éiintésével a vármegyét egész hoszszában (71 km.) szeU: ezt Csabánál a szegednagys'áradi vonal metszi, mely Orosházát és Gyulát érinti mellék\-onalak továbbá a gyoma-dévaványa-nagj'váradi, a szeghalom-vésztö-hoUódi, a
békéscsaba-tótkomlósi, a földvár-békési, a kétegyháza-újszentannai és a gyula-simonjifalvai vonal
(utóbbi keskenJ•^'ágánJ'ú), végül az arad-csanádi
vasút Kétegyházánál szintén érinti B. vármegye
földjét. A hajózás az egyesült Körösön nemcsak
tutajokkal és dereglyékkel, de kisebb gzhajókkal
is lehetséges
a Fehér- és Fekete-Körösön csak
lóval vontatott dereglyék közlekedhetnek, a Sebes-Körös csak tutajozásra, a Berettj'ó csak esónakázásra alkalmas. A közlekedés és az üzleti élet
gócpontjai Békéscsaba, B. és Gyula. A vármegye
területén 32 posta, 53 távíróhivatal és 480 telefonállomás van.
A közmveldés nagy haladást tett jelenleg
(1900) az írni-olvasni tudók aránj'a az össznépességbl 65-0, a 6 évnél idsebb népesséffbl 78'2o o
(1890-ben 73-Oo/o). Csak 4283 gj^ennek nem jár
iskolába. A vármegyében összesen 452 iskola
van, ú. m. 44 kisdedovó 5159 növendékkel, 233
mindennepi elemi iskola, 181 általános és 11 gazdasági ismétl iskola. 13 iparos- és 2 kereskedelmi
tanonciskola, 9 polgári iskola, összesen 41,738 tanulóval (ebbl 33,810 a mindennapi elemi s 1361
a polgári iskolákban), 1 ág. ev. tanítóképzintézet
(Szarvason) 67 tanulóval, 4 gimnázium (ág. ev.
fgimnázium Szarvason és Békéscsabán, ref. fgimnázium B.-en éskat.püsp. gimnázium Gyulán)
1177 tanulóval és 1 fels leányiskola (Békéscsaba)
141 tanulóval, 1 állami földmivesiskola (Békés:

k

:

:

;

;

Összesen

27 297,063201,619 6191. 64,767i6069 49,856

Van a vmegyében összesen 1 r. t. város és 26
nagyközség, továbbá 290 puszta. A községek igen
nagyok, 2(300 lakoson alul egy sincs 2 5000
lakosú 11, 5—10,000 lakosú 7, 10,000-en felül
a legnépesebbek Békéscsaba 42,335, Szarvas
9
25,831, B. 26,826, Gyula 24,246, Orosháza 22,164
lak. A községek határa óriási B.-é például 35,018,
Békéscsabáé 32,601, Szarvasé 25,941 ha. B. vármegye székhelye Gyula. A vármegye az országgjülésbe 5 kép%lselöt küld.
Egy h ázi tekintetben B vm. r. kat. egyházai közül
1 a Csanádi, 14 a nagj^'áradi s 1 a váczi püspöki
egyházmegyéhez van beoszt%'a, utóbbi tehát az
esztergomi, a többi ellenben a kalocsai egyháztartományhoz, továbbá a 12 gör. kat. üókegyház a
nagy\'áradi, viszont az 5 gör. kel. anyaegyház
az aradi püspöki egyházmegyéhez tartozik. 10 ág.
ev. egyháza a bányai, 17 ref. egyháza a tiszántúli, 2 unit. flókegyháza a kolozsvári egyházkerü;

—

;

;

.

let híveit gyarapítja.

Törvénykezési

beosztását ületlegB. vármeítéltábla s a gjiüai kir.
törvényszék területéhez tartozik: járásbírósága
van 6 (Gyula, B., Békéscsaba, Orosháza, Szarvas,
Szeghalom), az elst kivéve mindegyiknek telekkönyvi ügyekben is van bírói hatásköre. Kir. fügyészsége Debreczenben, bányabírósága Szatmárnémetiben, sajtóbírósága Nagy -Váradon, pénzügyi bírósága Aradon van. B. vm. az aradi közjegyzi kamarához tartozik a vmegye területén 6
közjegj-zö mködik (Gyula, Békéscsaba, B., Orosháza, Szan^as, Szeghalom); ügyvédi kamarája
Aradon van.
Hadügyi tekintetben a szeghalmi járás a NagyVáradon székel 37., a többi járás és Gyula városa
a békéscsabai 101. sz. hadkiegészítési, az egész
vármegye a temesvári hadtestparancsnokság, továbbá ugyanoly felosztás szerint a debreczeni 3.
és a gyulai 2. sz. honvéd-gyalogezred alá van rendelve illetékes állandó vegyes felülvizsgáló bizottsága Aradon és Nagy- Váradon székel. Csendrszakaszparancsnokság Gyulán van, a debreczeni
számy|)arancsnokság alá rendelve.
Pénzügyigazgatósága Gyulán székel; van
6 adóhivatala (B., Békéscsaba, Gyula, Orosháza,
Szeghalom és Szarvas) és 2 pénzügyrsége (Gyula,
Békéscsaba). Ipari s kereskedelmi ügyeiben az
aradi kamara dönt, áUamépítészeti hivatala Gyulán van, közutak, posta és távíró tekintetében el-

gye a nagy\'áradi

kir.

;

:

lenben a nagyváradi kerületi felügyel, illetve
igazgatóság kerületéhez tartozik. Erdészeti fhatósága a nagyváradi állami erdfelügyelöség.
ÁUami ménteleposztálya Békéscsabán van állategészségügyi dolgokban a nagyváradi felügyel
kerületéhez tartozik, állami állatorvosa azonban
Gyulán van. Gazdasági ügyekben a szolnoki m.
kir. gazdasági felügyelség alá tartozik, méhészeti ügyekben a nagyszalontai vándortanítói kerület egy részét teszi, selyemtenyésztési ffelügye;

lsége Baján székel, borászati és szöllószeti tekintetben a szegedi kerülethez van beosztva. B.
vármegye területe az Aradon székel 9-ik kultúrmérnöki hivatal s a szegedi m. kir. folyammérnöki hivatal hatásköréhez tartozik. A vármegye
területén 49 gyógyszertár, 4 kórház, (845 ágygyal), 83 orvos, 4 sebész és 380 bába van.
Története. Mikor a magyarok bejöttek, e terület K.-i részén, az erds-mocsaras, védett helyeken pannonszlávok éltek. A Doboz, Csarna,
Muruly, Kamut, Tarosa, Környe, Nadány, Balkány helynevek ma is ezek egykori itt lakására
emlékeztetnek. A Fehér- és Fekete-Körösök összefolyása azonban nagyon alkalmas volt a régi
magyaroknak, hogy ott ers földvárat építsenek
és azt e vidék középpontjává tegyék. Itt keletkezett tehát B. vára és Szt. István a Ketts- és
Hármas- Körösök mentén nyúló vidéket ehhez csatolta. Eendelt a vár védelmére katonákat (jobbágyokat) és szolgákat. Az 1046-iki pogány lázadás vezére, Vata e vár megyéjébl származott.
A vármegye azután nagyon népes lett, úgy hogy
serege 1229. már 7 századból állott. De a tatárok 1241. e sík vidéket annyira elpusztították és
kiélték, hogy még 50 év múlva is lakatlan helyek
voltak itt (mint pl. a mai B. -szentandrás 1291.)
B. várát valamennyire helyreállították, de a
XIV. sz. elején átalakulván a vmegye nemesi, ön-

önkormányzatú vmegyóvé, elhanyatlott, úgy hogy
magát B.-t is a gyorsan emelked gyulai várkastély uradalmához csatolták. Mindamellett a
XIV. és XV. sz.- okban a vmegye nagyobbrészt
B.-en tartotta gyléseit és csak a XVI. sz.-ban
tette át gyíilóseit Berénybe és Kamutra. 1403-ban
a gyulai uradalmat a hatalmas és gazdag Maróthy
János macsói bán kapta meg. Ez 1435. Gyulán

ers kvárat

építtetett. Ezzel aztán B. vmegye
sorsa Gyula várához fzdött, annál is inkább,
mert a Maróthy-esalád kihaltával I. Mátyás király 1484. B. vármegye fispánságát is a gyulai

várhoz csatolta. Ez ellen a vmegye nemessége
folytatott, de csak 1491. és 1508.
tudott gyzni. Mivel a XV. sz. elején nagyobb
részt a biharvmegyei Csákyak voltak fispánjai,
1433. B. vármegyét az Erdély felé hadakozó sereghez osztották, de 1491. Kinizsi Pál szerezvén
meg a fispánságát, sokkal helyesebben a délvidé-

ers küzdelmet

véd

temesi sereghez csatolták át. A XV. sz.
végén már megint népes és gazdag vármegye
volt és 2 mezvárosa, 71 községe volt, mindamellett, hogy a biharvmegyei nagyurak (Csákyak, Bajouiak) ós mások 10—11 községet elszakítottak
töle.l509-ben Il.Ulászló a gyulai uradalmat unokaöccse, Brandenbui-gi György kezére játszotta. Ez
1527. 1. Ferdinánd pártjára állott. Ezért Szapolyai
János 1529 a gyulai várat Czibak Imre váradi
ket
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elfoglaltatta. Ennek halálával unokaaz Eperjesi Pathóczyak kezére jutott s
végre 1552. I. Ferdinánd király foglaltatta el.
Mivel pedig Temesvár éppen ez évben elesett, a
gyulai vár véghellyó ln a török ellen s B. vármegye tisztikara is ebben keresett menedéket.
1558-ban a vmegye lakossága már behódolt és
fele adóját a töröknek fizette. 1556-ban a vármegye nemessége szeretett volna János Zsigmondnak meghódolni és így a töröknek adófizet
országhoz csatlakozni, de a gyulai várban lev királyi rség széjjel verte és vezérének, Abránffy Imrének csabai kastélyát lerombolta. Erre a bennszülött nemesség nagyobbrészt Bihar vmegyébe húzódott és 1— 2-nek kivételével ki is halt. A gyulai
várat a törökök 1566 aug. 30. elfoglalták és így
B. vármegye egészen a török iga alá jutott, tisztikara is megsznt. 1598-ban a tatárok rettenetesen elpusztították ós felégették a földmlvel lakosságot is. Az 1658—60. években is sokat szenvedett, 1670—78 pedig ÉK.-i részének a bujdosó
(kuruc) magyarokat kellett tartania. 1687-ben a
keresztény hadvezérek parancsára, hogy az ers
gyulai várban lev törököket kiéheztessék, az
összes lakosságnak el kellett költöznie s így a
vmegye 1695-ig lakatlan volt. Végre 1694 dec.
24. a törökök feladták a várat. 1699-bon I. Lipót
király a vmegyét helyreállította és els fispánjává Löwenburg Jánost nevezte ki. 1695—1703
közt 31 község alakult a vmegye területén, de
1703. ezek megint lakatlanokká váltak, mert a
lakosság Eákóczi Ferenc zászlai alá szegdvén,
a császárpárti rácok ell kénytelen volt menekülni. Rákóczi hadai 1705. Szentandrásnál a rácokat megverték ugyan, de a gyulai várat nem
birták megvívni. 1711 után tehát a vármegyét
újra kellett népesíteni, mert mindössze 9 helységnek volt lakosa, még pedig összesen 2520
ember. Két puszta kivételével az egész vármegye a királyi kincstáré volt ekkor. Ez telepítette tehát a vmegye K.-i részén lev magyar
községeket és ez hozatott elször tótokat Kis-Hont
vmegyébl Békéscsabára 1718. 1719-ben kapták
vissza a Paksy-örökösök a szentandrási uradalmat, a gyulai uradalmat pedig 1720. br. Harruckem János volt katonai élelmez szerezte
meg. Ekkor a gyulai uradalom, 2 községet és 6
pusztát leszámítva, egész B. vmegyét magában
foglalta (2 mezváros, 12 falu és 40 puszta) és
mégis csak 31,948 forintra becsülték. Harruckern
János azután még telepített Gyulára és Mezöberénybe németeket, ugyancsak Mezberénybe
és Szarvasra tótokat, íia, Harruckern Ferenc, Orosházára dunántúli magyarokat, a Paksy-örökösök
Tótkomlósra tótokat. Harruckern János, 1735-tl
kezdve fia, Ferenc birták B. vmegye fispánságát
is ós így 1775-ig teljesen
voltak az urak a
vmegyében. 1735-ben a Péró-lázadás, 1738—40.
a pestis okozott még roppant károkat, de azután
1848-ig a vm. nyugodtan és gyorsan fejldött.
A gyulai m'adalom 5 részre való felosztása után
(1798) számos magyar nemes is költözött ide és
1825 48 közt élénk vmegyei élet virágzott. A
szabadságharcban a vmegye területén csata nem
volt, de lakosai közül 3326 harcolt a honvédzászlók alatt. A gyulai kastély látta azt a szomorú je-

püspök által
öccsei,

k

—

—
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ienetet, midn az oroszok a honvédtábornokokat
az osztrákoknak átadták (18-Í9 aug. 23). Az önkényuralom B. vármegyét Csanáddal egyesítette,
megindította a folyók szabályozását, az utak javítását, de azért a lakosság elégedetlen volt, míg
1860. rövid idre, 1867. pedig állandóan helyre
nem állították a vmegyei önkormányzatot. 1867ben a vmegyo egjik jeles szülötte, Tomcsányi József lön a fispán. 1876-ban, hogy az eddig Csanád vmegyével körülvett Tótkomlós területUeg
is összefüggjön B. vmegyével, hozzácsatolták
még Pusztaföldvár és B.-sámson községeket, meg
a szllüsi pusztát. Ezekkel és a XIX. sz.-ban alakiilt új falvakkal lett a vmegyében 1 város és 26
község. 1855-ben, 1881-ben, 1888-ban és 1891-ben
nagy ár\izek pusztítottak a vmegyében, 1891
1892. pedig nagy munkásmozgalmak törtek ki
s a fé'evezetett nép lecsendesítése nagy fáradságba került.

folytán védelmi tekintetben hanyatlott fényben
vesztett azért is, mert a Jagellók kora óta a fispán GjTilán laks'án, a vármegye gylései is ott
tartattak. 1566— 95-ig a törökök tartották megszállva és hogy ellenségnek többé menedékül ne
szolgálhasson, Báthory Zsigmond földig rombolá.
A vár körül, mely várispánság székhelye volt,
már régebben falu keletkezett, melj-nek lakói a
várbeli földeket mvelték és rszolgálatot tettek.
Salamon idejében Géza hercegtói Péter fispánra
szállt, ki a zástyi apátságra ruházta. A vmegye
;

közgyléseit itt tartá, a XV. sz.-ban mezvárossá lett. Addig a korona bírta s a vár királyi
vár volt. A XV. sz. elején a Maróthyak birtokába került, késbb Corvin Jánosé lett, de utóbb
ismét királyi vár gyanánt említik. A X\l. sz.-ban
Ozorai Imre a reformációt terjeszté itt s akkor
gimnáziuma is volt. 1566-ban a váiTal együtt török kézre került s csak 1715. kebeleztetett vissza
Irodalom. Karácsonyi János. B. története, Gyula 1896—97, a vm.-be (ekkor 170 család lakott benne). 17303. köt.
Haan Lajos, Békés vmegye hajdana, Pest 1870
ban a szabolcsvármegyei Ibránjiak telepedtek le
2 köt.; B. fispánjai, Századok, 1867. 272— 278; A B.-i régébenne, ahonnan egyik városrész most is nevöket
szeti és müvelódés-töiténeti társulat évkönyvei 1875 óta;
Borbás Vince, B. flórája, 1881 Gaál Jen, B. közgazdasági és viseli; 1738—39. a pestis, 1831. a kolera pusztíközmveldési állapota, Nemzetgazd. Szemle, 1892, 414—
;

;

•459:

Haan Lajos

és Zsilinszky Mihály, B.-i oklevéltár,

Buda-

totta.

pest 1877; Zsilinszky Mihály, Békés, kz Osztr.-magy. monarchia Írásban és képben, Magyarország IL k. 429—444.
Oláh György, B. vmegye 1849—49., 2 köt.. Gyula 1893
Márki Sándor, A Péró-féle összeesküvés. Századok 1893 Az
aradi keresk. és iparkamara jelentései .4csády Ignác, B.
vármegye 1715—20, Közgazd. Szemle 1895 Vargha Gyala,
B. mezgazdasága, Budapest 1899 ; Palatínus József, B.
vmegyei nemes családok, I. köt., Harruckernek és örököseik,

Irodalom. Hajnal István. B. város mullja (B. vármegyei
1876—77); Karácsonyi JáQOS, B. város története a XVIII. sz. elejéig {u. 0. 1890—91) Göndöcs Benedek. B. város múltjából. B. -Csaba: Haan Lajos. B. vártnegj-e hajdana, Pest 1870. I. 121—130; Soralyai Gábor,
Emlékirat B. városának a legels megiilésétöl kezdve az
1893. esztend végéig, B. 1894
Szegedi K., A B.-i reform,

Budapest 1909.

Békés Gáspár (kornyáti), békésvármegj^ei törzsökös nemes család sarja, szül. 1520., megh.
1579 nov. 7-én. Atyja, László, lugosi vicebán volt.
Pályafutását Petrovich Péter teraesi bán meUett

;

;

;

Békés, nagyk. B. vm. B.-i j.-ban, a Fehér- és
Fekete-Körös összefolyásánál, (1910) 5542 házzal
és 26,826 túlnyomólag magyar lakossal. 1900-ban
csak 191 német és 502 tót anyanyelv lakos volt
a magyarságon kívül a községben, míg felekezet
szerint volt
20,954 ref 2807 r. kat., 413 gör.
kel., 823 ág. ev. és 446 izr. Lakói az óriási termékeny határon (35,018 ha.) kitn földmívelést
(búza, tengeri, dohány, len), boi-termelést és kertmívelést liznek, marha-, juh- és méhtenyésztésük,
valamint halászatuk szintén jelentékeny baromvásárai híresek. Van ref. fgimnáziuma, polgári
:

.,

;

leányiskolája, állami kosárfonóiskolája, alsófokú
ipariskolája járásbírósága telekkönyvi hatósággal, közjegyzsége, szolgabírói hivatala, adóhivatala, csendörörse, pénzügyri szakasza, népbankja,
takarékpénztára, 2 hitelszövetkezete, tejszövetkezete, jelentékeny téglagyárai és gzmalmai, ipar:

testülete

;

továbbá sok közhasznú, közmveldési

és társas egylete és intézete. Vasúti állomás,
posta- és táviróhivatal és telefonállomás. B. 7 városrészbl (Malomvég, Bánhida, Ibrány, Hatház,
Újváros, Rózsa tér, Szt. -Miklóstér) áU; hajdan jól
megersített vára volt a két Körös összefolyásánál, meljTiek biztonságát a közelfekv kamuti
vár, Földvár és Sámsonvára emelte a várnak
ma már nincs nyoma, de helyét ma is kastéljTiak
nevezik. A magyarok bejövetelekor még nem
volt meg e vár, de Szt. Ists'án idejében már róla
vette nevét B. -STnegye a küls vár némi nyomai
a B.-i erdben még most is látszanak. B. vára a
legrégibb idben a korona birtoka volt és jó védelmi állapotban tartatott 1241. a tatárok ostromolták. A Hunyadiak korában a várat mindinkább túlszárnyalni kezdte a gyulai vár, minek
:

:

:

rég. társ. évk.

;

:

templom

története. 1903.

kezdte, mint apród. Ö ajánlotta Izabella királynés János Zigmondnak, akiknek 1557. udvavarába kerülve, csakhamar bizalmas tanácsosuk
lett. Az ifjú kü'ályt annyira befolyása alatt tartotta, hogy az 1560-as években
volt Erdély politikájának irányítója. 1565-ben a fényes portán
járt követségben és segítséget eszközölt ki a szultántól Miksa csá .szár-király eUen. 1566-ban
kiséri a fejedelmet Zimonyba Szulejmán táborába,
ahol a szultán biztosít<i levelet (athnamét) adott
Erdély számára. B. szolgálatai jutalmául nagy
birtokokat kapott. 1568-ban része volt a felsma-

nek

gyarországi Dobó-Balassa-féle összeesküvésben,
mely Miksa helyett János Zsigmondot kívánta a
magyar királyságra juttatni. Az összeesküvés
meghiúsulása után a császár-királlyal való kiegyezés és szövetkezés politikájának lett szószólója. Követséget vezetett Prágába s megkötötte
(1570 aug. 16.) az ú. n. speyeri szerzdést, mely
szerint János Zsigmond lemondott a királyi címrl s a császári családból kapott volna feleséget.
János Zsigmond elfogadta a szerzdést s a megersített példányt B. vitte fel Prágába kicserélés
végett. Azalatt János Zsigmond meghalt (1571
márc. 14.). Az új fejedelemválasztásnál B. volt a
császár-király jelöltje, de az erdélyi rendek a szultán ajánlottat, Báthorj' Istvánt választották meg
(1571 máj. 25.). B. nem hódolt meg az új fejedelemnek, hanem visszavonult Fogaras várába s a
császár segélyében bízva, pártot ütött Báthory ellen. Ez hadat küldött ellene és kizte Erdélybl.
B. Kassára, majd Bécsbe menekült, fegyveres se-

—
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portára is küldött követet, de beváltóhivatala, áll. ménteleposztálya, selyemMiksa segítségével haddal tért gubóbeváltó hivatala iskolái közül említend az:
vissza Erdélybe. Báthory azonban a szentpáli csa- ág. ev. fgimnázium (1863 óta), a fels leányiskola,
gítséget kérni.

itt célt

nem

ért.

;

júl. 9.) s az elmenekült pártjószágvesztésre ítéltette a kolozsvári
országgylésen, B. a vesztett csata után mint
földönfutó bujdosott Szatmárra, Kassára, majd a
Szepességen, és Lengyelországban. A lengyel rendek pedig nemsokára királyukká választották
Báthoryt. A gyzelmes vetélytárs most, a krakói
vajda közbenjárására, megkegyelmezett a császártól elhagyott B.-nek, udvarába fogadta s B,
nemsokára leghívebb embere, barátja, tanácsadója lett. B. hü szolgálataiért lengyel indigenátust nyert. Az oroszok ellen megindított hadjáratban (1579) B. fényes szerepet játszott, mint a ma-

tában leverte (1575

ütt

fö- és

polgári flúiskola, zenede, az alsófokú ipariskola.
Közgazdasági viszonyait élénkíti az itteni 2 takarékpénztár, hitelszövetkezet, az Aradi ipari &
népbank íiókja s az osztr.-magy. bank mellékhelyisége van téglagyára, több gzmalma, gyufa;

s számos közhasznú 8 ipari társulata ós egylete. Marha- é&
gabonavásárai jelentékenyek lakói közül számosan fazekasipart znek mint népipar a varratos
készítése dívik. Van városi villamosm, terményés árúraktár részv.-társ,, magy. mübútorgyár
részv.-társ., mezgazd. gépgyár. B. a M. kir.
államvasutak budapest-aradi és szeged-nagyvágyar segithadak fvezére. Polock vára vívása és radi vonalának és az alföldi els gazdasági (moérdeme volt. A diadalmas toros) vasút csomópontja, élénk forgalom középbevétele fként az
hadjáratból betegen tért vissza Báthoryval a grod- pontja. Van posta- és táviróhivatala, telefonállonói királyi lakba, ahol nemsokára meghalt s a mása. Több lap jelenik meg itt. Termékeny határa
litván fváros, Vilna felett emelked hegyormon 32,601 ha. B. nevét Csaba birtokostól vette (Csaba
temettetett el, melyet maga választott ki nyugvó- mezeje); 1235.faluvolt,aXIV.8z.-bana gerlaiÁbrahelyéül. — öccse, B. Gábor, részt vett bátyja küz- hámffyak tulajdonában volt. 1528-ban Ábrahámffy
delmeiben,mellyel Báthoryt a fejedelemségtl meg- István vagy Péter építtette a csabai kastélyt,
fosztani törekedett, ki midn B. Gáspárt kegyeibe 1556. azonban Ábrahámffy Imre el akarván árulni
fogadta, B. Gábort is udvarába vette, ö is részt a törököknek, Mágócsi Gáspár gyulai várkapitány
vett az oroszok ellen vívott hadjáratokban, mint B.-t rohammal bevette, földig rombolta s Imrét
a magyar lovasság parancsnoka s Pleskow vára megölette. 1566-ban a törökök elfoglalták s azóta
ostrománál (1581) az ellenség golyójától homlokon nagyon eluéptelenedett, magyar lakói nagyobbára
találva esett el. V. ö. Szádeczky L., Kornyáti B. elpusztultak. 1717-ben 3 felföldi tót család teleGáspár (Tört. Életrajzok 1887. évf.).
pedett itt le, kiket nemsokára számosan követtek
Béke-sajtószövetség. Célja fleg a napi sajtó a magyarok elköltöztek s így keletkezett 1718.
szervezése a békemozgalom érdekében. Az els a mostani B., egészen tót lakossággal. Bár a
kísérlet Association Internationale des journa- tótoknak itt jó dolguk volt, mégis 1732. az egész
listes amis de la Faix (Paris 1899) nem volt hosszú lakosság el akarta B.-t hagyni, de a vmegye szánélet. Az 1900. évi párisi interparlamentáris kon- dékukban megakadályozta. 1735 máj. 1. a Péró
ferencián egyhangúlag elfogadták Apponyi Albert vezérlete alatt felzendült rácok B.-tmindenéblkigrófnak egy nemzetközi sajtószövetség (Union f osztották. 1750. telepedtek le az els katolikusok,
de la Presse pour la paix et l'arbitrage interna- 1753-bau 800 csabai, szarvasi és herényi család
tionále) szervezésére irányuló javaslatát. Az osz- Vandlik Márton pap vezetése alatt Szabolcs vártrák A. H. Fried ösztönzésére 1909. Brüsszelben megyébe költözött és ott a nyíregyházi egyházat
megalakult az JJnion internationale de la Presse alapítá. 1840-ben lett mezvárossá, addig Európa
pour la Paix.
legnagyobb faluja volt. V. ö. Haan Lajos, B.
Békéscsaba, nagyközség Békés vmegye B.-i mezvárosa hajdanáról és mostani állapotáról
j.-ban, a Fekete-Körös élövízcsatornája mellett; (II. kiad.. Pest 1886); u. a.. Békés vmegye hajaz egykori nagy tót faluból most a vmegye s az dana (Pest 1870).
Alföld egyik legnépesebb smagyarérzelmü városa
Békés-csanádi h. é. vasút, hossza 827 km.
lett. Tágas piacán áll a nagy és díszes ág. ev.
Fvonala Szarvas-Kísszénás-Orosháza-Mezöhetemplom, melyben tót, és egy kisebb, melyben gyes. Mellékvonala a 6 km. hosszú kisszénásmagyar nyelven folyik az istentisztelet ugyanitt kondor osi elágazás. Rendes nyomtávolságú vasút,
van a díszes városháza, a vigadó, a színház, a melyet az 1893. XII. t.-c. engedélyezett. Befektenagyvendégl és a kaszinó, sok csinos magán- tési tkéje 4.680,000 K üzemét a Máv. látja el.
ház és Kossuth Lajos szobra (Horvai János müve,
Békésgyula, 1. Gyula.
1905) a Körösön túl csinos házsor kertek közt
Békéssámson, nagyk. Békés vm. orosházi
nyúlik el, az egykori temett szép parkká alakí- j.-ban, (1910) 4353 magyar lak. hitelszövetkezet,
tották át. Lakói szorgalmas földmívelk, kik a gzmalom, posta- és telefonállomás.
szöll- és gyümölcstermelést is zik. B.-nak (1910)
Békessy László, állatorvos és oki. gazda, szül.
5847 háza és 42,335 lak. van; ezek közt volt 1900- Besnyn, Fehér vmegy ében, 1844., hol atyja gazdaban 9501 magyar, 279 német és 27,488 tót, val- tiszt volt. Tanulmányait a budai József-megyelás szerint 8105 r. k., 436 gör. kel., 25,647 ág. temen 8 a keszthelyi orsz. gazdasági felsbb tanev., 1260 ref. és 1772 izr. B. a bányakerületi intézetben végezte, mire a gazd. gyakorlatba léág. ev. püspök és egyházi törvényszék, nagy- pett. A debreczeni orsz. gazd. felsbb intézet tanárvárad-gyulai r. k. esperesség, a járási szolga- segédje, azután segédtanára lett. 1871-ben állami
bíróság szókhelye; van járásbírósága telek ösztöndíjjal külföldre ment, ahonnan visszatérve,
könyvi hatósággal, adóhivatala, közjegy zösége, 1873. a debreczeni gazdasági tanintézet rendes
pónzügyrbiztosi állomása, csendrrse, dohány- tanára, majd igazgatója lett. 1876-ban az igaz-

gyára, szöviskolája, ipartestülete
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Békésszentandrás

gatói állásról lemoudván, mint tanár folytatta
mködését 1895-ig, amikor nyugalomba vonult
sertéstenyésztés
és jószágigazgató lett. Müvei
vezérelvei gyakorló gazdák részére (Debreczen
Általános állattenyésztés (u. o. 1884)
1871)
tejgazdaság elméleti és gyakorlati szemponthói
takarmányszámítások rövid
(Budapest 1885)
ismertetése (Debreczen 1886) Az állatgyógyászati
zsebnaptárt és mint a debreczeni gazd. egylet titkára, az egyl. közleményeket szerkesztette, a szaklapokba pedig szakmájába vágó sok cikket írt.
Békésszentandrás, nagyk. Békés vm. szarvasi
j.-ban, (1910) 1311 házzal és 7134 lak. A lakosok
köztíl 1900-ban 5795 volt magyar és 1441 tót;
gyógyszertár, takarékpénztár, hitelszövetkezet,
gzmalom, posta- és táviróhivatal, telefonállomás.
:
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Beketinci, adók. Vereze vm. diakovári j.-ban,
475 horvát-szerb lak. u. p. Vuka, u. t. VukaDopsin.
Beketinec, község Belovár-Körös vm. körösi
j.-ban, (1900) 146 horvát-szerb lak.; u. p. Raven,
u. t. Körös.
Béketörés, a békés állapottal ellenkez cselekmények véghezvitele, 1. Béke.
Békevár, 1900 júl. 2. magyar kivándorlók által alapított kanadai község Saskechevan állam
területén, Winnipeg vasúti állomás közelében,
mintegy 20(X) lakossal, kik földmíveléssel fog(1900)

lalkoznak.

;

Van

Kossuth-schoolja,

magyar pappal.

Békevesztett (friedlos) lett az, aki a germán
népeknél a törzsélet korában (Kr. u. III— VI. sz.)
súlyosan megsértette a nép kebelében ui'alkodó

jogrendet (= békét). A B.-ség tehát büntetés,
Békés tengerzár, 1. Tengerzár.
amelynek következtében a sért ki volt rekesztve a
Békés vára, 1. Békés.
Békésvármegyei h. é. vasút, 1. Mátra-Körös- nép békéjébl, vagyis a társadalom rendjébl:
tehát minden jogtól meg volt fosztva. A B. megvidéki egyesült h. é. vasút.
Békésy, l. Károly, c. rk. tanár a kolozsvári egye- sznt családtag lenni, nem volt többé családja,

temen, közgazdasági író, szül. 1850. Kolozsváron. elvesztette vagyonát, megsznt törzstag lenni,
Jogi tanulmányait Kolozsváron és Budapesten így teljesen jognélküli lett, úgy tekintették, mint
(vogelfrei).
végezte. Szerkesztje volt Kolozsváron a Kelet ellenséget, mindenki megölhette
Békey István, min. osztálytanácsos, szül. 1829.,
c. lapnak, majd e lap utódjának, a Kolozsvári
Közlönynek 1875—86. Egyik alapítója és egy- megh. Budapesten 1888 jún. 26. Jogi tanulmányait
szersmind igazgatója volt az Brdélyrészi Ipar- Pesten és Egerben végezte s már 18 éves korában
fejleszt Egyletnek, mely virágzó ni ipari isko- megszerezte az ügyvédi oklevelet, 1867. Andrássy
lát tart fenn. Müvei
Kolozsvár közgazdasági Gyula gr. a honvédelmi minisztériumban titkárnak,
termAszet- késbb osztálytanácsosnak nevezte ki. Részt vett
múltja és jelene (Kolozsvár 1889)
tudományi felfogás a politikában (u. o. 1893) a védtörvények alkotása ügyében Bécsben tartott
választási reiidszerröl (u. o. 1896)
szocioló- tanácskozásokban s a magyar törvényhozás elé
került katonai ügyeket érint törvényjavaslatokat
giáról (u. 0. 1911).
fogalmazta. Mint Horváth István egykori tanít2. B. Sándor, min. oszt. tanácsos, szül. 1860.
Kolozsvárott. Egyetemi tanulmányainak befeje- ványa, annak szellemében foglalkozott történelemzése után Németországban több éven át fleg a mel is. Munkái Béla király jegyzjének személye
mezgazdasági ipar tanulmányozásával foglal- és kora (Budapest 1886) Szittyák, pártosok, törökozott. Asszisztense volt Maercker Max világhír kök (u. 0. 1887).
Békezálog (ném. Friedensbürgschaft), azon
agrikulturkémikusnak, haUei egy. tanárnak. Baross Gábor meghívására 1891. mint iparfelügyelö Ígéret ersségére letett, vagy kezesekkel, illet,
állami szolgálatba lépett; 1900. gazdasági ós más módon biztosított összeg, hogj^ a B.-ot nyújtó
kereskedelmi szaktudósító lett elbb Münchenben, a letett összeg elvesztésének vagy a biztosított
késbb Konstantinápolyban és Zíirichben. Ön- összeg leíizetésének terhe alatt nem fog bncseállóan megjelent munkája
Az ipari munkások lekményt elkövetni. A B. sgermán intézmény
baleset ellen való biztosítása külföldön (Budapest ez id szerint érvényben van az angol, olasz, dán,
spanyol és amerikai tételes büntetjogokban, va1901).
Békeszegés, a békekötésnek, a békeszerzdés- lamint felvétetett a svájci javaslatokba. Olasznek megszegése, 1. Békekötés.
országban, Dániában s a svájci javaslatokban a
Békeszerzdés, 1. BékekötésB. csak mint biztonsági intézkedés szerepel. AngBéketemplomok voltak azok a templomok, liában mellékbüntetés, Spanyolországban pedig
amelyeket a vesztfáliai (1648) békekötés alapján fbüntetés. Angliában s Észak-Amerikában a fela svédek közbenjárására a sziléziai fejedelemsé- tételes elitélés intézményéhez kapcsolódik, Olaszgeknek és Glogau, Jauer és Schweidnitz városok- országban pedig a birói dorgáláshoz fzdik. Az
nak engedélyeztek s amelyek vályogból és fából újabb irodalomban ers rokonszenvvel találkozik
a városfalakon kívül, torony nélkül, kegyes ado- a B. intézménye, mint a káros hatású rövid tarmányokból fel is épültek. A glogauinak neve tamú s zabadságvesztés-büntetések egyik pótszere
oIstenháza» (Hütto Gottes)
a schweidnitzié
Bekezdés (ném. Absatz, Einzug lat. a linea, 1.
«Szentháromságtemplom»(Dreifaltigkeitskirche); 0.) A nyomdászatban az ú. n. «behúzás» nagysága
a jauerié «Szentlélektemplom» (Heiligegeist- a bet nagyságától, a sorok ritkított vagy ritkitatkirche) volt. E templomokat csakis az altranstádti lan voltától és azok szélességétl függ. Mennél
egyezség alapján látták el toronnyal és haranggal. szélesebb formátumra szednek, annál nagyobbBeketfa, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelji nak kell a bekezdésnek lennie.
j.-ban, (1910) 126 magyar lak. u. p. Egyházgelle,
Bekir, temesvári pasa volt 1636., midn I. Ráu. t. Patony. Beketfa a Beketfalvi Mórocz-család kóczi György és Bethlen István versengett az
si fészke, meljTiek itt megersített várkastélya erdélyi fejedelemségért. A porta Bethlennek fogta
volt.
pártját s támogatására 12 ezer lovassal és 2 ezer
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Bekísérés
janicsárral Bekir pasát küldte, de Szalontánál

vereséget szenvedett s midn az év végén megkötötték a békét, Bekirt Konstantinápolyban lefejezték.

Wandelungen in Bom'gogne (Vándorlások Burgundiában). Deken Agátával együtt több regényt
irt, s ezzel megalapították a németalföldi regényirodalmat. Legnevezetesebb ezek közt Historie
:

Bekísérés, a rendri hatóság elé

Ez van mejuffrouw Sara Burgerhart (Haag

állítás.

történhetik ügyészi, bírói és rendrhatósági parancsra, de önállóan is eljárhat a rendri rszemélyzet. Büntevök bekísérendk, ha tetten érik

ket, ha szökésben vannak, ha a kijelölt tartózkodási helyüket elhagyják. Bekísérendk azonkívül a kiutasított ós kitiltott egyének, csavargók, koldusok, engedély nélkül házalók, utcai zenészek, alakosok s más hasonló, a közbiztonságra

1782).

1798-ban visszatérve hazájába, Hágában, a fvárosban töltötte élete alkonyát barátnjével együtt.
Életrajzát és válogatott müveit van Vloten 1.
adta ki Het leven en de uitgelezen werken von
E. Wolflf-B. (Schiedam 1866).
:

3.

B., Ernst Immánuel, német jogtudós, szül,

Berlinben 1827 aug. 16. 1852-ben Halléban magántanár, 1857. Greifswaldban, 1874. mint Windgyanús személyek. Bekísérhet azonban bárki, scheid utóda Heidelbergben rendes egyetemi taha az elidézett közbotrány, csend- és rendzava- nár lett. Fbb mvei Die Actionen des römischen
rás máskép meg nem szüntethet, ha a kihágást Privatrechts (Berlin 1871—73, 2 köt.); Das Recht
elkövet a rendri figyelmeztetés dacára is foly- des Besitzes bei den Eömern (Leipzig 1880) Systatja a kihágást vagy ellenszegül, a rendrt bán- tem des heutigenPandektenrechts(Weimar 1886 talmazza, végül, aki igazolásnál nevét, lakását 1889 2 köt.). Th. Muther-rel együtt B. alapította
határo- meg a Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts
nem akarja bemondani. Elállítható
az is, aki a rendrség idézésére nem je- (Leipzig 1857—63, 6 köt.) c, évkönyvet és egy
zattal
lenik meg. Magánszemélyek felhívására csak ak- ideig egyik kiadója volt a Kritisehe Vierteljahrskor foganatosítható a B., ha a bekísérendöre schrif t f ür tíesetzgebung und Rechtswissenschaf
nézve a fentebbi okok valamelyike fennforog. c. folyóiratnak.
Bekkos, Johannes, konstantinápolyi patriárcha,
Közszolgálatban álló egyének B.-e felettes hatóa 14. lyoni egyetemes zsinaton 1274. a latin és
ságukkal közlend.
Bekjar (magy. betyár), szószerint foglalkozás görög egyházak egyesítése mellett szállt síkra,
nélküli embert, ntelent jelent. Perzsa eredet mint patriárcha 1275— 82-ig irataiban is sürgette
szó. A magyar nyelvbe a délszlávok révén a török az egyesítést. 1283-ban megfosztották méltóságától s 1293. a börtönben halt meg.
nyelvbl került.
Béklyó, 1. Békó.
Bekker, 1. August Emmanuel, német filológus,
Békó, béklyó v. nyg. Legelész lovak els lászül. Berlinben 1785 máj. 21., megh. u. o. 1871
jún. 7., hol 1811 óta akiassz. filológia egyetemi ta- bait szokás békóba verni, illetleg istránggal v.
nára volt. Kéziratok összehasonlítása ós kiadása szíjjal egyik csüdhajlást a másikhoz hozzákötni,
céljából sokat utazott és több évet töltött Olasz- hogy így a ló els lábait ne használhassa szabaos Franciaországban, valamint Angliában. Els- don s ne szaladhasson el. A B. ne legyen rövidebb,
rangú szövegkritikus, kinek kiadásai módszeres mint a két els láb egymástóli távola, de hosszabb
kiadá- se. Csikókat, fiatal, fejletlen állatokat B.-ba verni
eljárás tekintetében korszakot alkotnak.
sai: ApoUonii Alexandrini de pronomine liber nem szabad, mert akadályozza a szabad moz(1811) Anecdota graeca (1814—21, 3 köt.) Theo- gást, ami a csikó fejldésének rovására megy. így
gnis (1815) Kolluthos és Tzetzés (1816) Platón nevezik a rabok lábaira vert vasat is.
Bekölcze, kisk. Heves vm. péter vásári j.-ban,
(1816-23,10 köt); Thukydides (1821, 3 köt.);
Az attikai szónokok (1822, 7 köt.) Photios (1824, (1910) 836 magyar lak. u. p. Bgercsehi, u. t. Apátfalva.
2 köt.) az Iliász szkolionjai (1825—27, 3 köt.)
Aristophanos (1829, 5 köt.) Livius (1829) FesBekötés, bekapcsolás, az építészetben a fa vagy
tus (1831) Aristoteles (1831, 3 köt.) Harpokration vasgerendák végeinek köt vasakkal a falhoz való
és Moiris (1833) Sextus Empiricus (1842) Pol- kekpQsléLsa.{h.Kötövas.)A kertészek a fiatal fákat,
lux (1846) Dio Cassius (1849, 2 köt.) Homeros hogy azokat legel állatoktól és a nyulaktól meg(1843) stb. A Scriptores históriáé byzantinae-bl25 óvják, tüskés ágakkal (vadrózsával v. borókával)
kötetet adott ki. Ezenkívül több kiadatlan pro- vagy náddal kötözik be; ugyancsak B.-t alkalven^al és ófrancia szöveget (Fierabras, Aspremont, maznak arra is, hogy a fákat a téli fagy és a napPlor és Blancheflor) tett közzé, Utolsó
Ho- sütés okozta fagyíoltok ellen védelmezzék; ez
merische Blátter (1863—72, 2 köt.). Életét és jel- utóbbi célra szalmát, gyékényt, mohát, száraz halemzését 1. M. Haupt emlékbeszédében és Preus- rasztot stbit lehet használni.
sische Jahrbücher (29. köt., 1872).
Beksics Gusztáv, publicista, szül. Gamáson
2. B., Elisabeth, németalföldi írón, született (Somogy vmegye) 1847 febr. 9., megh. hirtelenül
Vlissingenben 1738 júl. 24., megh. Hágában 1804 Budapesten 1906 máj. 7. Bölcsészeti ós jogi tanulnov. 5. férje Wolff Adriaan beemster-i reformá- mányait a budapesti egyetemen végezte. Ezután
tus pap volt. Kezdetben kisebb szatirikus müvek- a htrlapírásra adta magát, tagja lett a Pesti Napló
kel lépett föl. Mindjárt els ily irányú elbeszélésé- szerkesztségének, ahol az akkori szerkeszt, Kevel föltnést keltett. Majd nagyobb költemények, mény Zsigmond báró mellett titkári teendket is
eposzok következtek ( Andromache an Agamemnon végzett. 1874-ben ügyvédi vizsgát tett és segéds mások). Férje halála után Déken Agátával, a fogalmazó lett a kir. táblán. Késbb az Ellenr
szellemes írónövel szoros baráti viszonyban élt szerkesztségében a külföldi rovatot vezette, majd
s Franciaországba ment vele lakni, hol Trévoux- Toldy István Nemzeti Hírlapjába, a Nemzetbe és
ban telepedett le (1788). Itt irta dalgyjteményét, a Pesti Naplóba vezércikkeket írt. 1884. ország:
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gylési képviselvé választották. Majd a miniszter- hegyvidéki taktadzsik-kal. Kül.színre ugyan mohaelnökségnél mint min. tanácsos a közjogi és nem- medánok, de vallásuk szabályait éppen nem kövezetközi ügyosztály élére került, de 1896. állásáról tik. Intelligens gazdag nép, a törökök eltt nagy
lemondott ós ismét képvisel lett. Késbb a Ma- tekintélye van. Némely tudós a görög bevándorgyar Nemzet fszerkesztje volt, 1905-ben pedig a lás eltti slakosság maradványát látja bennük.
Bektási (tör.), Hadzsi Bektástól (1357) alapított
Budapesti Közlöny c. hivatalos lap szerkesztje
és róla nevezett dervisrend, mely a janicsároklett. B. írói pályáját mint költ, szinm- és regényíró kezdte, azonkívül fordított franciából, olasz- kal kapcsolatban állott, poUtikai ügyekbe avatkozott és mindenféle lázadásban nagyon élénk
ból, spanyolból. A szépirodalom terén fbb mvei
Barna Arthur (regény, 1880) Ködös problémák része volt. Ezért II. Mahmud szultán a janicsárok
(regény, i90-i) Zrínyi a költ c. színmve kézirat- megsemmisítésével (1826) e dervisrendet is keban maradt meg. Fordítások Egy szív története ményen üldözte. Azóta a B.-rend számra és te(Emilio Castelar után spanyolból, 1874) A szép kintélyre nézve nagyon megcsappant és a közDiego (Moretotói, spanyolból, 1883): Cid, spanyol ügyekre való befolyása érezhet módon nem nyilrománcok (1886) Saját becsületének orvosa (Cal- vánul. Zárdáik a Balkán-félsziget és Kis-Ázsia küderon után spanyolból, 1886). Szépirodalmi mkö- lönféle helységeiben állnak fenn Kairóban is van
désénél azonban fontosabb publicisztikai mkö- egy konventjük. Újabban Jacob György erlangeni
dése. Eziránjni nevezetesebb munkái Glaástone egyetemi tanár foglalkozott a B.-rend tanulmáés a keleti válság (1880); Az egyéni szabadság nyozásával Beitráge zur Kenntnis des DerwischEurópában és Magyarországon (1880) A demo- ordens der B. (Berlin 1908, Türkische Bibliothek,
krácia Magyarországon (1881); J. magyar doktri- IX. köt.) u. a., Die Bektaschijje in ihrem Vernairek (1882) Kemény Zsigmond, a forradalom háltniss zu verwandten Erscheinungen (München,
és a kiegyezés (1883) Magyarosodás és magyaro- akad., 1909).
Bekohiba-balzsam (Bicuhijba-zsir, növ.), Brasítás {18Sd); Legújabb politikai divat (Timoleon
álnéva. 18&Í); Társadmmunk és nemzeti hivatá- ziliában a Myristica offidnalis, a M. sebifera és
sunk (Censor álnév alatt, 1884) JJj korszak és M. Bicuhyba (Virola Bicuhyba) magjaiból nyert
politikai programmja {ktticns álnév alatt 1889); zsír, mely hasonló a Myristica fragrans (szereA dualismus, története, közjogi értelme és törek- csendiófa) magjaiból készített muskát-vaj (szevéseink (1892); A magyar nemzet függetlensége az recsendióvaj) nev zsírhoz. Virola-zsimak is neállami és az egyJiázi (küls) kormányzatban, külö- vezik és orvosilag, valamint a gyertyagyártásban
nös tekintettel a magyar király apostoli jogaira is használják. L. Mtjristica.
és a kafh. autonómiára (1893). Elete utolsó tíz
Bel, törökül szorost, hegyszorost jelent. A töévébl való munkájában fejti ki B. politikai hitval- rökök nemzeti hsének, ÍLbVo<//?í-nak«Csamli bel*
lását, meljmek alapja a magyar fajnak a többi volt egyik tartózkodó helye.
nemzetekénél nagyobb szaporodó képessége. Ezzel
Bel., állatnevek után Belon P. nevének rövia szaporodással a magyar nemzet eléri a dualiz- dítése.
musban a túlsúlyt, mely végeredményben a perA növénytanban B. az alapBél, 1. Belek.
szonál unióhoz vezet. Ebbl az idbl valók követ- szövetnek az a része, amely a körben elhelyezett
kez mvei A román kérdés és a fajok Mrca edénynyalábokon belül, tehát a szár közepén van.
Európában és Magyarországon (1895) francia így hát csak a kétszikek és nyit\'atermök szárányelven: Laqu€Stionroumaine{íS9A); Laconso- ban van bél a gyökérbl v. teljesen hiányzik, v.
lidation intérieure derAutriche-Hongrie {1896); igen gyenge. Sejtjei legtöbbször vékonyfalú paA magyar faj terjeszkedése és nemzeti konszoli- renchima sejtek, kisebb-nagyobb sejtközökkel. A
dációnk (1896) A modern Magyarország (Márki parenchima sejtek között lehetnek néha vastagSándorral, Bpest 1898, A magyar nemzet törté- falu, dúsan gödörkés szklerenchima sejtek is.
nete, X. köt.); Magyarország jövje az újabb Fiatal korban plazmadúsak, még kloroflUt is tarnemzeti elhelyezkedés alapján (1900) Közjogunk talmazhatnak. Késbb vagy levegvel, vagy vízés nemzeti tm-ekvésünk; Mátyás király birodal- szersejtnedvvel telnek meg, vagy pedig az anyagmi és Magyarország jövje (1905). Hagyatékából forgalomban, mint raktározó szövet (keményít,
jelent meg
A szabadelvüpárt törtenete (Bpest csersav, oxalsa vas-mész kristályok) továbbra is
1906). V. ö. Kalmár Antal, Beksics Gusztáv részt vesznek. Néha a bél egészen eltnik a szárból
történ, és alkotmányjogi munkái (Budapest 2. így keletkezik a teljesen csöves szár (Taraxacum
kiad. 1903).
oöicinale)
máskor csak a bütykökben marad
Felesége, szül. Bogdanovich Krisztina, írói ál- meg (számos emysvirágzatú szára) vagy pedig
néven Bogdanovich György, megh. 1903 ápr. U, az egész szár hosszában a tengelyre merleges
Budapesten. Színi pályára "készíüt s mieltt 1875. lemezekre tagolódik (diófa). Ha a bélnek a bélövférjhez ment B. Gusztávhoz, a Nemzeti Színház vel érintkez sejtjei kisebbek, vastagabb falnak,
tagja volt. Irt elbeszéléseket, verseket, útirajzo- mint a bél többi része, akkor ez a szövet a bélkat különböz lapokba. Önálló müvei Az én kis hüvely. Bélnek nevezik még a magkezdemóny
világom, rajzok (Budapest 1887); A divat {1888); bels, tömör részét, melyben az embrio-zsák keA bolondot, gazt nem vetik, mégis terem, elbeszé- letkezik, továbbá a magnak a héjon belül lev
lések (1889); Egy humánus házi úr élményei részét is, amely a csirát és a csírázáskor szükséÁlmatlan éjszakák, költemények (1896). ges tartaléktápanyagokat foglalja magában, pl.
(1891)
Bektás, Lykia tartomány (Kis-Ázsia) városi csonthéjas magvuak.
B. továbbá a. m. kanóc.
eleme, mely a szomszéd népektl testileg és szelBél (Beél), kisk. Bihar vm. béli j.-ban, (laio) 2212
lemileg elüt. Némi rokon vonások észlelhetk a oláh és magyar lak., csendörörs; a járás szolgabi;
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vasúti állomás, posta- és távirórói székhelye
község csinos fekvés,
hivatal, telefonállomás.
rajta a Mézes patak folyik keresztül élénk hely,
híres vásárokkal; lakói iparszerüen zik az agyagipart, melyhez az agyagot Botfej és Boklya köz;

A

;

ugyanehhez írt elszót
továbbá Arndt János után adta ki Rajská záhrádka (Az édenkert). Bél összes mveinek jegyzékét
Haan Lajos állította össze Bél Mátyás c. akadémiai értekezésében (Bpest 1879). Újabb életrajza
cseh testvérek bibliáját
is,

;

:

ségek határából szerzik be. A községtl negyed- Márki Sándortól (Paedagogiai Plutarch I. kötet,
órányira van az Egyesült magyarhoni üveggyá- Pozsony 1886). Pozsony városa egy utcát kereszrak részvénytársaság üveggyára, mely azonban telt el nevérl, de sírja már nincs meg, miután a
régi prot. temet helyén házsort építettek.
most nem mködik.
Béla, közs. Várasd vm. varasdi j.-ban, (1900) 64
Bél, a babilóniai Pantheon egyik falakja, «az
istenek ura», az «ég és föld ura» volt; sumír horvát-szerb lak.
Béla. Árpádházi királyaink egyik kedvelt neve,
neve: In-lil. Tiszteletének fhelye a Dél-Babilóniában fekv Nippur volt, ahol az I-kur (a. m. or- melyet I. B. király keresztneve után az Adalbert
szágtemplom) nev temploma állott. L. még Baal. (Albert) névvel szoktak egynek venni, de minden
Bél, 1. Károly András, a híres B. Mátyás (1. B. alap nélkül. Eredetét a szláv «bélu)) (bél, biel a. m.
2.) fia, történetíró, szül. Pozsonyban 1717 júl. 13., fehér) szóra vezetik vissza, a szláv uralkodóhámegh. 1782 ápr. L Tanulmányait hazájában elvé- zaknál azonban, melyekkel összeházasodtak az
gezvén, az altorfl, jenai és strassburgi egyeteme- Árpádok, egyáltalában nem fordul el a B. név
ket látogatta. 1 740. haza j ött és Mária Ter ézia koro- s azért valószínbb, hogy a török-bolgár «boilu»
názásakor nagy tetszést kelt beszédet tartott. Egy móltóság névbl származott.
év múlva Lipcsébe ment, s az ottani egyetemen
Béla néven az Árpádok családjából négy királya
1743. a bölcsészet és a költészet rendes tanára, s több hercege volt a magyar nemzetnek.
majd rövid id multán az udvari tanács tagja, az
1. J. Béla (1061—63), Szt. István öccsének. Szár
akadémia és a kir. könyvtár elnöke lett. 1751— Lászlónak második fla, testvéreivel, Andrással és
1781-ig a lipcsei tudományos és szépirodalmi Leventével Szt. István tanácsára Péter herceg
kiadványok igazgatója, az Acta Eruditorum-nak pártja ell Csehországba, majd Lengyelországba
és a Leipziger gelehrte Zeitungnak szerkesztje meneldilt. B. jelentékeny szolgálatot tett Miciszvolt. Életének önmaga vetett véget. Szinnyei 57 láv lengyelfejedelemnek a pommerániak ellen vimvét sorolja fel, melyek nagyrészt történelmi selt háborúban, miért jutalmul a lengyel fejedelem
leányának, Richezának kezét nyerte. Mikor a maés irodalomtörténeti tárgyúak.
2. B. (Belius) Mátyás, a XVllI. sz. legjelenté- gyarok Péter király ellen 1046. Andrást hívták
kenyebb földrajzi írója, kora legnagyobb tudósa, meg a trónra, András B.-t is visszahívta az országba.
szül. Ocsován, Zólyom vármegyében, 1684 márc. Utóbb átengedte neki az ország harmadrészét, st
24-én atyja mészáros volt. Iskoláit Losonczon, az örökösödésre is kilátást nyitott neki. B. a III.
Beszterczebányán, Pozsonyban, Veszprémben és Henrik német császár ellen viselt háborúkban féPápán végezte nagy küzdelmek között. 1704-ben nyesen kitüntette hadvezéri képességét. A német
Németországba utazott, HaUeban hittant hallga- hadak visszaszorítása és a haza függetlenségének
tott. 1707-ben Beszterczebányán káplán, majd gim- megóvása az
érdeme. Visszaszerezte az ország
náziumi rektor lett, honnan 1714. ment Pozsonyba, déli részeit is, melyek a horvát vagy görög
hol 1719-ig az ág. ev. iskola igazgatója, majd az felsbbség alá jutottak. Idközben Andi'ásnak íia
egyház német lelkésze lett. 1742-ben szélütés érte. született (Salamon). B. nem ellenezte, hogy apja ezt
1749-ben nyugalomba vonult, s ez évi aug. 29. már hét éves korában megkoronáztassa. Ellenségei
újabb szélütés következtében meghalt. Számos azonban elhitették Andrással, hogy B. a korona
latin, német és magyar müvet írt, többnyire egy- után áhítozik. Hségét s önzetlenségét András
házi és iskolai tárgyúak at, külföldi lapokba és Várkonyban egy, a költészet által kiszínezett jefolyóiratokba cikkeket küldött,
alapította 1721 lenetben tette próbára. B. nem érezvén magát bizmárc. 15. az els rendesen megjelen magyaror- tosságban, Lengyelországba menekült és sógorászági hírlapot Nova Posoniensia cím alatt, mely nak, II. Boleszlávnak seregével 1061. Magyarorazonban csakhamar a jezsuiták kezébe került és szágba tört. András a csatában elesett, s B. a csatamegsznt, Legnevezetesebb
Notitia Hun- térrl Székesfehérvárra ment, hol királlyá vágáriáé novae historico-geographica, melyet Straub lasztották és megkoronázták. Röviddel ezután orPál bécsi könyvárus adott ki. A nagy mbl, mely szággylést tartott Székesfehérvárott ós szétverte
teljesen a kor színvonalán állott, az els f olio kötet a tömeget, mely lármásan követelte az si vallás
;

mve

:

1735. jelent meg, Pozsony vmegyét tárgyalja; a visszaállítását. Ez volt hazánkban a pogányság
második kötet (1736) Turócz, Zólyom és Liptó vme- utolsó nyílt lázadása. B. sokat tett az ipar, keresgyék leírását, a harmadik (1738) Pest-Pilis- Solt, kedés és a pénzügy rendezésére, s a közjólét emea negyedik (1742) Nógrád, Hont, Bars és Nyitra lésére. 1063-ban IV. Henrik császár ellen, aki a
vmegyék leírását ac^a. Halála után megjelent Németországba menekült Salamont támogatta,

még

az ötödik kötet els fele

Mosón vmegye
maradt munkáit a szerz
örököseitl Batthyány József gróf, akkor kalocsai
érsek vette meg, de szállítás közben a kézirat
egy része a Dunába esett, úgy hogy részben használhatatlanná vált. B. a cseh-szláv irodalommal
leírásával. Kéziratban

Krman Dániel ev. szuperintendensegyütt nézték át s adták ki Halléban 1722. a

is foglalkozott.

sel

Ausztriába küldötte seregeit, de a szerencse nem
kedvezett neki. Újabb elkészületei közt Dömösön
trónjának összeroskadása következtében végezte
életét. Szekszárdon temették el, amelynek apátsáalapította. Kemény Zsigmond (Montesquieu
gát
és I. Béla király. Pesti Hirlap, 1847. 953—6. sz.)
tartotta a magyar képviseleti rendszer megalapítójának.

t

—

Béla
2. //.

Kálmán

vagy vak Béla (1131—41), Álmos fla

volt.

király 1112. mindkettjüket elfogatta és
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Irodalom. Thaly, lII. B. nemzedékrendje, Századok, 1897;
I. Ferenc
József egyenes öse, Egyetértés,
1897 jún. 2. ; Nagy Géza, ÍII. B. mint I. Ferenc József
öse, Tarul, 1898; Forster Gyula, III. B. magyar király
emlékezete, Bpest 1900 ; Thallóczy L., III. B. és a magyar
birodalom, 19p7. Bvebb bibliográfiai jegj'zetek: Csánkl,
Árpád és az Árpádok, 385. 1.
u. a., III. B.,

II. Ists^án uralkodása alatt Álmos
Konstantinápolyba menekült, Bélát pedig hívei
a pécsváradi apáteágba vitték. A nagy beteg és
gyennektelen II. István öt udvarába hívatta, örökösének rendelte s elvétette vele Uroz szerb feje4. IV. B.,
(1235-70) II. András fla 1206.
delem leányát, Ilonát. Halála után 1131 ápr. 28. született. Már 1208. ifjabb magyar királlyá korovalóban Béla fejére tették a szent koronát. Egy názták s atyja utóbb Szlavónia kormányát is ráesztend múlva Kálmán fla, Borics (1. o.), orosz- bízta. Laskaris Mária görög császár leányát vette
lengj^el csapatokkal tört az országba csakhamar el. Elhatározó befolyása volt az aranyhulla (I o.)
visszahúzódott ugyan, de összeköttetéseit fenntar- megalkotására s a királyi javak visszaszerzésére.
totta az elégületíenekkel. Ezért Ilona az aradi or- Atjg'a halála (1235) után a királyi tekintély helyreszággjiálésen felhívta a rendeket, hogy büntessék állításán fáradozott. Újabb törvénji hozatott a femeg a kü'ály megvaldttatásának okozóit. Az urak lesleges adományozások visszavonására, mi a fazonnal fölkoncoltak 68 furat, másokat pedig urak közt elégületlenséget okozott. A súrlódásokat
halálra, jószágvesztésre ítéltek, vagy számíLztek. felhasználva. Frigyes császár B.-tól adót követelt,
Borics erre a menekültekkel és lengj-el hadakkal de B. visszautasította. Ekkor babenbergi Frigyes
ersödve betört, de Visegrádnál megverték. 1137- osztrák herceg a határokra rontott de B. és testben húsvétkor Olmützben személyesen találko- vére, Kálmán, visszaverte s békére kényszerítette.
zott a lengyel fejedelemmel, kibékült vele s Borics Kevéssel ezután a már Orosz- és Lengyelországekkép veszélytelen lett. Kevéssel felesége halála ban hódító mongolok ell Kuthen (1. o.) kún vezér
után 1141 febr. 13. B. is meghalt s a székesfehér- 40,000 fegyveressel Magyarországba menekült.
vári sii'boltba temették. Három fla maradt Géza, A király a kmonostori országgylésen a kunok
László és István. Álmos eltte halt el. Egyik leánya, telepedése helyeit akként rendezte, hogy fvezérük
Gertrúd, Miciszláv lengj^el fejedelemhez ment férj- a hozzá legközelebb állókkal Pest vmegy ének egyik
hez, a másik, Zsófla, kolostorba vonult. B. alapí- részén,a többi pedig más \Tnegyékben telepedjék le,
totta a dunaföldvári apátságot s az aradi prépost- s a vármegyék hatósága alatt álljon. A magyarok
ságot. V. ö. Hannenheim, Ungam unter Béla II. a kúDOk iránt bizalmatlanok voltak még akkor is,
und Géza II. in seinen Beziehungen zu Deutsch- midn 1240. híre járt, hogy a mongolok Kijev váland (Jena 1884) Márki, Arad tört. I. 76—82. rosátelfoglalták. B. rögtön az ország ÉK.-i hatáPecsétjérl Fejérpataky (Turul 1892, 137—8).
rainak megersítéséhez fogott s kihirdettette, hogy
3. III. Béla (1173—96), II. Géza második fla a nemesség és vámép készen legyen, a Rómába
volt. Mánuel görög császár kívánatára bátyja, hívott püspökök otthon maradjanak és fegyvereIII. István 1161. Konstantinápolyba küldte B.-t,
seket gyjtsenek st már a véres kardot is körülkit Mánuel mindjárt eljegyzett Mária hercegn- hordoztatta. Az ország rendjei azonban a tatárok
vel s így nem volt lehetetlen, hogy a trónon örö- közeledését költött hamis hírnek mondották. Batu
kösévé teszi. Görög módon neveltette s nevét a a szomszéd Lengyelországban már Krakót pusztígörögök eltt jobban hangzó Alexiosra változtatta. totta, midn Héderváry nádor az északi határokAzonban aSzerémséget és Dalmáciát, mint B. osz- hoz sietett, a király pedig 1240. telén Budán országtályrészét követelte s el is foglalta. A háború éve- gylést tartott a védelem szervezése végett. 1241
ken át folyt s Dalmácia Mánuel kezében maradt. márc. elején Batu khán roppant seregével már a
Ezalatt Mánuelnek 1170. fla született, minek kö- Vereczkei-hágóhoz ért. B. az ország minden fegyvetkeztében B.-t nem tekintette többé a görög trón veresét a kunokkal együtt Pestre rendelte.Frigyes
örökösének s III. Ists'án halálakor (1173) haza- osztrák herceghez pedig követeket küldött segítküldte, de megfogadtatta vele, hogy Dalmácia ségért; IX. Gergely pápa s II. Frigyes császár, kik
birtokában nem zavarja. Midn B. visszatért ha- nyílt háborúban állottak egymással, csupán biztazájába, öccse, Géza pártot ütött ellene, de B. ismé- tásokra szorítkoztak. Márc. 12-én vert seregének
telve elfogatta s 15 évig börtönben tartotta. Má- csekély maradványaival a nádor is Budára érkenuel halála (1180) után a Szerémséget s Dalmáciát zett. Márc. 15-én a mongolok elöcsapata már csak
^^8Szacsatolta Magyarországhoz, Alexios császárt félnapi járásra volt Budától. Kálmán herceg néazonban, Ígéretéhez híven, segítette a belmozgal- hány vmegyének és a horvátoknak zászlóaljaival
mak leküzdésében. Utóbb Velence foglalásaival rizte Pestet. Frigyes herceg szintén Pestre sieszemben Zárát megersíttette és Calanus pécsi tett, de csak kevesedmagával. Egy kitörésekor
püspökben (1. o.) kitn kormányzót adott a tarto- egy kunt elfogván, Kuthent a magyarok egész
mánynak, melyet 1194. személyesen is megláto- családjával együtt felkoncolták, mire Frigyes
gatott. A közigazgatásba hozta be az írásbelisé- visszatért országába, a kunok pedig részint a taget, a kancelláriát egészen reformálta, az ipart, tárokkal egyesültek, részint Bolgárországba vánkereskedelmet és a tudományokat pártolta. Udvar- doroltak M. Míg Batu Magyarországban dúlt, vezértartása Európában a legfényesebbek közé tartozott. társa, Kadán, Erdélyt pusztította. B.-nak Pest
Megh. 1196 ápr. 13. Három fla (Imre, András és körül 60—65,000 embere volt, ami Európában
Salamon-Ist\-án) s három leánya maradt antiochiai szokatlanul nagy ert jelentett. A Sajó mellett, a
Ágnestl (máskép Annától). A királ>1 pár sírját borsodvármegyei Mohi mezváros (most puszta)
1848. találták meg Székesfehérvárott s ket I. közelében ütötte fel táborát. A mongolok egy
Ferenc József király rendeletére 1898. másodszor sötét éjjel átkeltek a Sajón. Kálmán herceg,
a budapesti Mátyás-templomban temették el.
ügolin (Ugrón) kalocsai érsek és a templomos

megvakíttatta.

;

;

:

;

;

Révai Nagy LexHfínuu ül. köt
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Béla
vitézek egyik fnöke bátor elszántsággal védték a
Sajó hídját, de midn észrevették, hogy az ellenség már-már körülveszi ket, visszavonultak a
király védelmére. A tatárok felgyújtották a szekereket és sátrakat s iszonyú öldöklés után megszalasztották a magyarokat. Két érsek, több püs-

—

Béla

gyedett háborúba, minthogy Babenberg Frigyes
halálával mindketten igényt tartottak Ausztriára
és Stiriára. Végre is megosztoztak a két tartományon. Ottokár Ausztriát, Béla Stiriát kapta s az
új birtok fejedelméül 15 éves flát, a már megkoronázott Istvánt rendelte. A velenceiektl is viszsza vette Zárát és a dalmát városok nagy részét.
De a stájer rendek csakhamar elzték Istvánt és
Ottokárt hittak meg f ejedelmökül, mi ellen B. nem
tehetett, mert a tótárok Nogaj khán vezérlete alatt
ismét betörtek a havasokon át, B. azonban mintegy

pök és más egyházi 8 világi urak maradtak halva
a csatatéren. Kálmán herceg megsebesültén futott
Dalmátországba, hol nemsokára meghalt. A király
Ausztriába menekült. A többit az üldözk nagy
részben megölték. Pestet a mongolok a polgárok
hsies védelme után elfoglalták elözönlötték az 50 ezerét
;

Nagy-Váradot, Egrest, Pereget, Csanádot stb. rommá tették, a lakosok nagy részét
levágták vagy lenyilazták. Hogy a mongolhad eleségben hiányt ne szenvedjen, Batu khán a Mohinál
alföldet;

megtalált királyi pecsét felhasználásával a király
nevében rendeleteket Íratott s felszólította a he-

gyekbe és erdkbe

futott népet, térjen

haza és

Az újra benépesült
helységeket mongol tisztekre bízta, s a termést
betakarlttatta. Aratósután azonban ismét borzasztóan kegyetlenkedett ellenök. Az 1242-iki kemény
télen a mongolok a Duna jegén átkeltek, Budát
bevették s Esztergom városát elfoglalták, de a
várral nem boldogultak. Csak Oktaj fkhán halálának híre vetett véget a pusztításoknak. Batu
igényt tartván a f hatalomra, Moldván keresztül
visszasietett Ázsiába, de a magával hurcolt magyar foglyokat a határszéleken megölette. Midn
B. Ausztriába menekült, Frigyes a hadi költségek
s a minapi békéért fizetett összeg fejében 10,000
márka ezüstöt követelt tle. B. minden megmentett kincsét átadta ós három dunántúli vmegyét is
átengedett neki. Mindenétl megfosztva, Spalatóba és Trauba vonult. Kadán, ki hiába igyekezett öt kézrekeríteni, Bosznián és Szerbián keresztül Bolgárországba ment és itt egyesült a hazatér
Batu khánnal. A mongolok távozása után B. is
visszasietett. Nagy nyomorúságban találta az országot, de nem csüggedett el. Bátor lélekkel fogott
az ország rendezéséhez, visszaállításához. Az éhség csillapítása végett külföldrl gabonát és igavonó marhákat szállíttatott, az elesett egyházi és
világi tisztviselk helyébe újakat nevezett ki.
A szétszórt és kiköltözött kunokat összegyjtötte,
a késbbi Kunságba telepítette s a nádor hatósága
alá helyezte külföldrl gyarmatosokat hívott be,
az elfoglalt jószágokat tulajdonosaiknak visszaadatta s azokét, kik hosszabb ideig sem jelentkeztek, másoknak adományozte. Az elveszett okleveleket megújíttatta s új városokat építtetett. Pest,
Zólyom, Selmecz, Korpona, Késmárk és több más
királyi város is neki köszönheti gyarapodását.
Pesttel szemközt, Budán, várat építtetett. A polgári rend politikai önáUását elkészítette s kvárak építésére buzdította a furakat.
1246-ban már Frigyes osztrák hercegtl visszafoglalta az általános nyomor idején átengedett
három vmegyét. Még a csata eltt megkoronázDalmát- és Horvátország
tatta flát, Istvánt s
hercegének nevezte ki. Mikor ismét híre járt a
mongolok visszatérésének, B. a mai Románia egy
részét a János- vitézeknek adta hbérül megvédelmezés végett, s a macsói bánságot is ez id tájban alakította. Ezutón Ottokár cseh királlyal ele-

folytassa rendes foglalkozását.

;

t

a többit kizte országából.
érte be Erdély és a Kunság kormányzóságával, a stójer birtokokért kárelejtvén,

1262- bon István, ki

nem

mit meg nem nyerhetvén, három izben is fegyvert fogott. B. megverte
Istvánt és Erdélybe zte, nejét és gyermekeit elfomagát pedig örökösödési jogától is meggatta,
fosztóni szándékozott, de végre is megkegyelmezett neki. A folytonos háborúk kimerítették a
kincstórt. A közjövedelmek ismét a zsidók kezére
kerültek és a zsidók 1251. sok szabadalomban részesültek. A folytonos viszálykodások káros változásokat idéztek el az alkotmányban és a védelem rendszerében is, mert a második kibékülés
alkalmával (1264) kötött szerzdés szerint a nemesség akármelyik király pártjára állhatott. így
mindkét király igyekezvén párthíveit szaporíteni,
módfelett kedvezett kivált a f bbrendüeknek, ami
viszont a köznemesség elnyomását vonta maga
utón. Az ebbl eredt panaszok megszüntetése végett B. 1267. országgylést tartott. Az országgylés újból biztosítottó a nemességnek II. András alatt szerzett jogait s megvetette a képviseleti rendszer alapját, midn azt rendelte, hogy
ezentúl az országgyíllésen a nemesség ne fejenként, hanem vniegyénként választendó képviseli
útján vegyen részt. Az esztergomi érsek egyházi
tilalom alá vethette a királyt, az ifjabb királyt
8 a szlavóniai herceget (B. második flát, Bélát),
ha a törvényt és Szt. István alkotmányát megszegnék. Ezután B. az ifjabb királyt a bolgárok
ellen küldte. István 1268. elfoglalta Viddint s
Bolgárországnak Trnovóig terjedt részét meghódítván, magát még atyja életében Bolgárország
királyának címezte. 1270 májusban halt meg az
ország második alapítója. Két flán kívül 7 leánya
volt közülök legnevezetesebb Szt. Margit.

pótlást követelt atyjától

;

t

;

Irodalom. Szalay, A tatárjárás
Rosty, A tatárjárás IV
Béla idejében, Pest 1856; Wolf, Gesch. der Mongolén, t872
Székely, A mongol invasio 1241., Lndovica Akad. Közi., 1884
Bretschneider, History of the Central and Western Asia.,
Journal of the royal Asiatic Society, új folyam, X. 75
Rogerius Carmen miserabile és Spalatol Tamás a
307. 1.
tatárjárásról. Mindkettt ford. Szabó K., Vertner M., IV. B.
király története, Temesvár 1893., Bvebb könyvészeti jegyzetek: Hadtörténeti Közi. 1891 718—721. 1. és Csánki, Ai-pád
és az Árpádok, 386. 1.
;

;

;

,

5. B. herceg, IV. Béla és Mária negyedik gyermeke, (1262—69 között), egész Szlavónia és Horvátország vezére. Magyarországban Nyitra, Pozsony, Mosón és Sopron várak és Baranya, Somogy, Zala és Vas vármegyék feje. Neje Bran-

denburgi Kunigunda volt, kivel együtt Horvátországban, Kninben lakott. IV. Orbán pápa vallásos buzgalma miatt magasztólta.
6. B., macsói herceg, IV. B. király unokája,
Rasztiszlav halicsi fejedelem és szlavóniai bán

Bélai apátság
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Béla
és Ágnes maesói hercegn fia, 1271— 72-ig uralkodott Macsóban mint maesói és boszniai herceg
(dux de Maehow et de Bosna). 1272 végén Güsingeni Hemik megölte.
7. B. (BelasjBylas), a flandriai eredet Nicolas
de Saint-Omer, egy Balduin császár kisóretében
Konstantinápoíyba költözött lovag fla III. Béla
magyar király leányától, Margit thessaloniki
királynétól, kinek, miután Angolos Izsák velencei
császár és Montferrati Bonifác özvegyen hagyta,
harmadik férje volt. E házasságból két fiú származott B. és a Dalmáciában 1242 ápr. végén elhalt Vilmos. B. 1240 körül Thebae ura volt és három fla maradt: Miklós, Ottó és János, kik elkel
szerepet vittek a Keleten a XIII. sz. második felében s a >XIV. sz. elején. (Wertner M., Az Árpá:

dok családi története.)
Béla Henrik, orsz. képv., hírlapíró, szül. 1864
márc. 11. a gácsországi Tarnovban. Néhány éves
korában árván került Magyarországba s egy elkel kassai család nevelte föl. Tanulmányait magán úton végezte. Az irodalommal kora ifjúságá-

elbb szépirodalmi dolgozatokat,
irodalmi kritikákat írt, késbb, miután 1889. a
Budapesti Hirlap szerkesztségének tagja lett,
mindinkább a politika felé fordult s különösen a
nemzeti ellenállás idején fejtett ki jelentékeny
publicisztikai munkásságot. 1908-ban a trencséni
kerület orsz. képviselvé választotta alkotmánypárti programmal 1910-ben egyhangúlag választotta meg u. a. a kerület, de ekkor párthoz nem
csatlakozott. Könyvalakban eddig csupán
kis
herceg c. gyermekregénye jelent meg.
Béla, több folyó neve Magyarországon. 1. 5., a
Liptói havasok egyik legjelentékenyebb folyóvize
eredLiptó vmegye ÉK. -i részében, a Tyeha csúcstól É.-ra, D.-nek folyik a Tycha völgyében, majd
a Koprova vizével egyesülve, DNy.-nak veszi útját, kilép a Vág liptói lapályára s Liptóújvárnál
a Vágba ömlik igen vizdús, rohamos folyó hoszsza 35 km.
2. B., a Magas-Tátra É.-i oldalán,
Zsgj'ártól DNy.-ra ered patak Zsgyártól kezdve
DK.-re folyik, Barlangligetnél K.-re fordul s a
szepesi lapályon kilépve, 30 km.-nyi futás után
Busócznál a Poprádba ömlik.
3. B. v. Varinka, a
Vág jobboldali mellékvize ered Trencsén vmegye
ÉK.-i részében Tyerchovától ÉK. -re; DNy.-i folyással Várnának tart, ahol a Vágba ömlik. Hoszsza 22 km.
Béla, 1. kisk. Eszt<»rgom vm. párkányi j.-ban,
u. p. és u. t. Muzsla. A
(i9io) 535 magyar lak.
XIX. sz. els felében a báró Baldacci-esalád birta
kastélyát br. Baldácsy Antal nagyobbította, szép
falképekkel látta el
ma Ullmann Adolf bírja.
1910 máj. 5. a kastély kigyuladt ós sok mkincs
porrá égett.
2. B. (Bélavár), várrom Várasd
vm.-ben. Várasd közelében hol hajdan IV. Béla
király a tatárok üldözése elöl menedéket kereL. még Szepesbéla s a többi összetételeket.
sett.
Béla (belle, hella), kártyamüszó a kalabriászban és a tartüban. Az átout királyt és felst jelenti, s a játékban 20 pontot ér
ezenkívül még
a fels húszat, a király négyet számít. Ha B.
tercben, quartban v. quintben van, akkor terc-B.nak, quart-B.-nak stb. nevezik. Némely helyen
azonban a tízes és király képezi a B.-t. Ilyenkor

tól foglalkozott,

;

A

—

;

;

;

—

;

;

;

;

—

—

;

az egyes kártyák összef üggési sorrendje is megváltozik s a következ lesz disznó, király, tízes,
fels, alsó, kilences stb. Az egyes kártyák ütképessége és értéke azonban megmarad.
Bélabánya (Dilin, régente Fehérhánya), azeltt rend. tan. város Hont vmben, Selmeczbánya
közelében, most ez utóbbival van egyesítve Selmecz- és Bélabánya néven, (1910) 1394 lak. 1352.
még Selmeczbánya bányaterületének volt része,
késbb Sask vár birtokosai Selmecztl elvonni
és Sask várához csatolni igyekeztek de csak a
:

:

;

mozgalmak

Selmeezbányától s 1453-ban V. László király megersítette B.
városi jogosítványait. Mátyás király 1466. függetlennek nyilvánította s ekkor az elbbi 6 alsómagyarországi bányaváros közösségébe lépvén, ezek
egy hét bányavárosból álló szövetséggé alakultak
föld(1. Bányavárosok). Késbb B. bányászata
rajzi fekvésénél fogva — Selmeczbányáéval szorosan összefüggött. 1572-ben szab. kir. várossá tétetett a XVIII. sz.-ban Selmeczbányával egyesíttetett, 1852. ismét önálló várossá lett, de aztán
újból egyesíttetett vele. L. Selmecz- és Bélabánya.
Bélabányit (Dillnit, ásv.), víztartalmú alumínium-szilikát fehér földes, lapos kagylós törés,
kaolin külsej ásvány, mely Selmeczbánya mellett
Bélabányán (Dilin) a trachit és mészk érintkezésénél ereket képez. Az elemezés szerint nagyon
közel áU a kaolinhoz. Haidúiger írta le (1849) s
nevezte Dillnit-nek (Bélabánya német neve után).
husszita

alatt vált el

—

;

;

Összetétele ingadozó.

Belacz, kisk. Tolna vm. völgységi j.-ban,

552 német

(1910)

Kokasd, u. t. Bonyhád.
Bélád (hely. bilád, arab, a beled szó többese)
a. m. kerület. Arab helynevekben gyakori.
Bélád, kisk. Bars vm. aranyosmaróti j.-ban,
(1910) 291 tót és magyar lak u. p. Nagyherestény,
u. t. Barstaszár. Szép kastélya a XVIII. sz.-bóí
való, most Szontiványi Oszkáré benne könyvtár
és híres festk mveit tartalmazó képtár, réz- és
fametszet-gyjtemény és müipari tárgyak gyjlak.

;

u. p.

;

;

teménye van.
Bélafalva, kisk. Háromszék vm. kezdi j.-ban,
717 magyar lak. u. p. Észtéinek, u. t. Kézdivásárhely.
Bélagyertyános (azeltt: Hrabovka), kisk.
Trencsén vm. puhói j.-ban, (1910) 154 tót lak.;
(i9io)

;

t. Puhó.
Bélaház, kisk. Pozsony vm. nagyszombati j.ban, (1910) 1158 tót és magyar lak. vasúti állomás, posta- és táviróhivatal. B. régi neve Balarad volt; IV. Bélától nyerte kiváltságait. si

u. p. és u.

;

temploma áUítólag 1080. épült, 1168. megújíttatott; 1773—86. lerombolták.
Bélai apátság, Szt. Margitról, Pázmány szerint
a bold. Szzrl címzett apátság. Kett volt hazánkban ily címen és mind a kettt a Szt. Benedekrend birta. Az egyik Szlavóniában Krös vármegyében volt. A török pusztítás idejében a zágrábi nagyprépost vette át és birja ez apátság
javait és címét máig is.
A másik ilyen nev
apátság a Szepességbeu feküdt, az esztergomi
egyházmegye területén, némelyek szerint Béla
mezvárosban, mások szerint Strázsa nev helységben, Béla közelében. V. ö. Czinár, Monaeterologia Jerney, Hiteles helyek története. Törté-

—

;

Bélai

—

cseppköbarlang

nelmi tár

II.

;

Pázmány, Acta Syn. Dioec. 1629.

Appendix II.
Bélai cseppköbarlang,

Belaszpur
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Bélakorompa
kisk. Szepes

(azeltt Dunajecz-Krempacli),
:

vm. szepesófaluí j.-ban,

(i9io)

690

tót

Frigyesvágása, u. t. Szepesófalu.
Bélakút apátságát a Szerémségben IV. Béla
Bélai mészhavasok
vmegyében, a Magas-Tátra zömétl EK.-re emel- 1235. alapította 8 a Champagneból behívott ciszked tekintélyes hegység, mely orográflai jellem- tercitáknak adta. Javaihoz tartozott Pétervárad
vonása s geológiai alkatánál fogva attól lényege- egészen s Pestnek két plébániája is. 1282-ben a
sen különbözik. A B -ot az elüls és hátulsó Kéz- szerzet tagjai elzárták apátjukat s elvették tle
aknák szk völgye s az azokat összeköt Kopa a pecsétet. Két apátja ismeretes 1277. János ós
hágó (1773 m.) választja el a Magas-Tátrától, 1300. Vilmos.
Bélamiloid, a bél nyálkahártyájában lev erek
melyhez az említett hágó által a Fehértavi csúcs
gerincén át közvetlenül csatlakozik. D. felé a bé- és nyirokutak kötszövetének amiloid- elfajulása
lai lapály, K. és É. felé a Béla-patak völgye, a mint az általános amiloíd-elfajulás részjelensége
Zsgyári hágóig (1081 m.), mely a szepesi Magu- fordul el, leggyakrabban gümökóros betegek
rától választja el, Ny. felé a Javorinka völgye vékonybeleiben. Rendszerint súlyos hasmenést
határolja. A B. DK.-ÉNy.-i irányban 14km.hosz- okoz, kezelése megegyezik a diarrhoea szokásos
gyógyításával, 1. Amiloid-elfájulás.
szúságban s 4—5 km. szélességben terülnek el
Belanovo selo (Skulheri), közs. Várasd vm.
fgerincük szabályosan kifejldött, mélyebb hágók által meg nem szakított, rendesen szélesebb ludbriegi j.-ban, (leoo) 146 horvát-szerb lak. u. p.
hátú, havasi legelökkel fedett s ezáltal a Magas- és u. t. Rasinja.
Bélapataka, 87 irtványból álló kisk. Nyitra
Tátra sziklás, zord gerinceitl lényegileg elüt
Barlangliget.
(Bélai hegység), Szepes
1.

lak.

;

u. p.

:

;

melyhez párhuzamos mellékágak csat- vm. privigyei j.-ban, (1910) 4005 tót lak. hitelszölakoznak a kisebb mélységig ereszked D.-i ágak vetkezet, postahivatal, u. t. Nyitranovák.
Bélapátfalva, nagyk. Borsod vm. szentpéteri
rövidek, meredekek, nagyobb völgyek képzdésére nem alkalmasak, az B.-iak jóval hosszab- j.-ban, (1910) 1848 magyar lak. posta- és telefonbak, mély, meredek lejtj völgyek által elvá- állomás. Újabban kedénygyára népies stílusú,
lasztvák, bviz patakoktól öntözöttek. A fge- igen szép és kapós majolikát készít említésre
rinc a Barlangliget feletti Kobili heggyel (1097 méltó rendkívül gazdag, disz mvekre és épületm.) kezddik, melyben a híres bélai cseppkbar- ékítményekre alkalmas márványtelepe 1909 óta
lang van (1. Barlangliget) ; fbb csúcsai a Faix- cementgyára is van. 1282-ben itt keletkezett a
tisztás (1490 m.). Vaskapu (1603 m.), Homlokos bélháromkuti apátság, melynek els szerzetesei a
(Stirnberg, 1947 m.), Mészárszék (2019 m.). Bolond pilisi cisztercita apátságból jöttek s már 1240. IX.
Ger (Thörichter Gem, 2061 m.), továbbá a Szé- Gergely megersítette ket. Az oklevelekben az
lesmez mély behorpadásán túl a Sirató (Greiner, apátság Triumfontium de Bel (néha hozzátéve
2158 m., az egész hegység legmagasabb csúcsa), Cumanorum) vagy Bél-Háromkút és Apátfalva
a Havran (2151 m.), Novy (1999 m.), Murán (1827 néven szerepel. Az apátság temploma románkorú
m.) és Rogova (1268 m.), mellyel a hegység Ja- építmény. V. ö. Ipolyi Arnold, A kunok bélháromvorinánál véget ér a D.-i rövid mellékágakban kuti apátsága.
csücsképzdést nem találunk, az É.-i ágakban
Belár. Más változatban Bilar, Biler, Bular.
a Javorinka (1464 m.) és a Gaffelsthurm (1631 m.) Az Azovi-tenger melléki bolgárok neve a húna legmagasabb csúcsok. A B. bvelkednek bar- magyar eredet mondájában, amely szerint B.
langokban, a bélai cseppkbarlangon Mvül találjuk (vagy más változat szerint Bereka) fiainak leányai
itt a bélai Alabástrombarlangot, továbbá az ú. n. és feleségei, köztük Dula (1. 0.) alán fejedelem
Jégpincét, több kis barlangot a Murán és Novy két leánya férjeik nélkül a kürt ünnepét iüték
hegyek oldalában s a Javorinka közelében. A B. a pusztaságban, midn Hunor és Mogor testvétermészeti szépségei kiválók, a Magas-Tátra ri- rek elrabolták ket, összekeltek velük s ezen
degsége és zordsága nélkül, a szelídebb hegy- házasságból származott a
és magyar nép.
ség szépségeivel hat, habár tetemes magassága, Árpád genealógiájában Beler alakban fordul el
mély völgyei s helyenkint hatalmas sziklaképzd- a név, fia volt Kadar vagyis a hunoknak a Hún
ményei tiszteletet parancsolnak. A hegység bel- Krónikában említett «Kadar» (1. 0.) nev bírája.
sejében emberi élet nincs aljában néhány juh-ól, Mindkét monda az óbolgárokkal való etnikus kapa zsgyári völgyben Zsgyár falu s több kisebb telep, csolatra utal. A B. név emlékét a volgavidéki
tovább Javorina fekszik. Javorina, de különösen orosz Bilar.szk város máig fenntartotta.
a K.-i tövében fekv Barlangliget a B. felkereséBela-Radovan, adók. Várasd vm.varasdi j.-ban,
sére a legjobb kiinduló pontok. A Magyarországi (1900) 2746 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. CerjeKárpátegyesület a Bélai hegység több helyén in- Tuzno.
tézkedéseket tett a turista-forgalom emelésére, ma
Bela-Réka, folyócska Krassó-Szörény vmegyéazonban még igen sok itt a teend. V. ö. KoWen- ben, a Csema jobboldali mellékvize a Szemenyikheyer, üie Hohe Tátra (7. kiad., Tesch. 1890), vala- hegységben ered s DK. -re tartva, Jablanicánál a
mint a Magas-Tátrát tárgyaló egyéb útikönyveket. Csornába ömlik.
Belaj, adók. Modrus-Fiume vm. vojnici j-ban,
Bélárkos (elbb Árkus), kisk. Bihar vm. béli
(1900) 997 horvát-szerb lak.
u. p. Barilovic, u. t. j.-ban, (1910) 543 oláh lak.
u. p. és u. t. Bél.
Károlyváros. Váráról v. ö. Margalits E., Horvát
Belaszpur, Elö-India egyik tartománya; a
tört. repertórium, I. 704.
Mahanadi fels völgyét foglalja magában. TerüBéla király névtelen jegyzje, 1. Anonymus lete körülbelül 22,800 km^ mintegy 800,000 gond
Belae Begis Nótárius.
és egyéb vad néptörzsekhez tartozó lak. Fhelye B.
láncolat,

;

;

;

;

;

:

;
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;

;
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Bélbolyhok

Bélátfúródás. A B. okai között els helyen áll Pál nagyváradi kapitány ostromát diadalmaa bélfalnak fekélyesedés folytán bekövetkez meg- san kiállotta. A török uralom alatt elpusztult.
vékonyodása (fleg hagymázos, güms, vérhashoz Romjai még ma is nagyszerek. V. ö. K. Nagy
társuló fekélyek). Átfúródik a bélfal akkor is, ha Sándor, Biharország (Nagy -Várad 1884, I. 248—
vérrel való tápláltsága megsznik (akár bélcsava- 254.) Bunyitay Vince, A nagyváradi püspökség
rodás, bélbetürdés. akár álhártyák, sérvkapu ál- története (I. 105, II. 313).
3. B., Belovár-Körös
4. B., Toi-da- Aranyos
tal történ leszoritáá által). Ép bélfal mellett is vmegyében, 1. Belovár.
5. B., Várasd ^^negyémegrepedhet a bél a hasat ér hirtelen, nagyfokú vmegyében, 1. Beliora.
erbehatás (pl. elgázolás, a hasat ér ers rúgás, ben, 1. Béla.
Bélavára, Csik vm.-ben a Hargitahegység Béllökés következtében). Ritkaságszámba megy a B.
a bélbe került idegen test (pl. mfogsor, szög v. havas nev csúcsa egjrik szikláján a néphit szerint
más hegyes tárgy) következtében. A fekélyek létezett vár, ahova állítólag a hunok menekültek.
Bélavézse, kisk. Sáros vm. bártfai j.-ban, (i9io)
nyomán t<)rtén átfúródás eltt a veszélyeztetett
hely körül letapadások, összenövések fejldhetnek, 573 rutén lak. u. p. és u. t. Bártfa.
Belavic selo, kisk. Zágráb xm. károlyvárosi
amikor a bélbl kiöml fertz tartalom elhatárolt,
u. p. és u. t.
eltokolt részét fertzi csak a hasüregnek és a j.-ban, (1900) 182 horvát-szerb lak.
:

—
—
—

;

;

nyomán fejld
radhat.

A

hashártyagjniladá.s körülirt
szabad hasüregbe történ átfúródás

ma- Duga resa.
els
Bélbaktériumok,

között említend: a hasfalnak deszkakeményre való megfeszülése, behúzódása, heves,
csikaró fájdalom, hányás, ájuláshoz hasonló leromlása a szervezet mködésének (szívgjengeség,
felületes szapora lélegzés, sápadtság). A szemek
csakhamar beesnek, fekete karikák mutatkoznak
körülöttük. Majd a kezdetben behúzódó has kezd
puffadni, a májtompulat eltnik és kifejldik az
jelei

I. Bélrothadás.
Bélbénulás, midn a bélmozgások renyhék (bélatonia) vagy teljesen szünetelnek (bélparalysis).
Ilyenkor kisebl)-nagyobb fokú székrekedést, bélpuffadtságot (ílatulentia), néha hányást is látunk.
A B.-t okozhatják gyuladások, sérülések, erszakos behatások és idegbajok, eszerint igazodik az

orvoslás.

Belbesz (Felbesz), Sarkié tartomány székhelye
általános hashártyagyuladás súlyos, csakhamar Alsó-Egyiptomban, a Nüus-deltavidék K.-i szélén,
kimúláshoz vezet képe. A B. egyetlen, célhoz az Arab-puszta szélén, (i907) 12,375 lak. Régebvezet kezelése a minél gyorsabban végzett ope- ben megersített hely volt a Szíriába vezet út
ráció, mely a megszakadt bélrészlet felkeresésébl védelmére.
Bélbetürdés (invaginaiio, intussuscepHo),
és elzárásából áll. A korán végzett operáció eredményei kitnek, az elkésetté semmisek. Különö- bélrészletnek kifordult keztyüujj módjára való besen fontos a korai operáció ott, ahol vele a B. türdése másik bélrészletbe, ^ndesen a szájhoz
keletkezését megelzhetjük (bélcsavarodás, betü- közelebb fekv bél tolódik be a vakbél felé es
bélrészletbe. A B. az egész bél hosszában elrüdés v. leszorítás megoldása által).
Belatincz, Idsk. Zala vm. alsólendvai j.-ban, fordul az esetek tülyomó részében azonban a legalsó vékonybélkacs csúszik be a vakbél csúcsá(1910) 1482 vend és magyar lak., takarékpénztár,
gj'ógyszertár, posta- és tá%-iróhivatal. Jelentékeny val, mint vezet ponttal a vastagbélbe. A B. kimarhavásárai vannak. 1708-ban Esterházy Antal terjedése igen változó. Néha csak néhány centimétemyire tolódik be az egyik bélkacs a másikba,
kuruc tábornok megszállotta.
de elfordult, hogy a B. az egész vastagbelet kiBélatonia (bélrenyheség), 1. Bélbénuhts.
Bélatróüa, 1. Athrepsia.
töltötte és a betürödött béh-ész csúcsa a végbélen
Bélaudvarnok, kisk. Nyitra vm. nyitrazsám- át lógott ki. Minthogy a béllel együtt a bélfodor
bokréti j.-ban, (i9io) 557 tót lak. postahivatal, is befordul a bélbe, a betürödött bélen csakhamar
keringési zavarok jelentkeznek, melyek eleinte
u. t. Njitranovák.
Bélavár, 1. kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban, savós, majd véres beivódásban, késbb a bél üsz:

;

901 magyar és horvát lak. u. p. és u. t.
2. jB., hajdan ersség Bihar vmegyében, Belényeshez közel a Kodru hegységbl jöv
s a Fenesi patakon uralkodó ponton
hibásan
veszik egynek Bellaraddal vagy Biharral soha
sem lehetett Mén Maróthnak és eg>' külön (kazár)
fejedelemségnek széke. B.-t (hajdan fenesi vár)
állítólag IV. Béla még mint herceg és a tiszántúli részek ura építteté vadászkastélyul, valószinübb azonban, hogy II. Béla építteté Bunyitay
Vince szerint Vince nagyváradi püspök az 1244.
év körül építteté a belényesi völgy megvédése céljából, s bizonyos, hogj' a XIII. sz. végéig a nagyváradi püspökök tulajdona volt. B. védbástyája
volt a Belényes körül virágzó bányászatiaak,
(1910)

Vizvár.

:

—

;

:

:

kösödésében, elhalásában nyilvánulnak. A véres
átivódás folytán véres székletétek nem ritkák.
Az egymásba szorult bélrészek, különösen a betürt
darab megduzzadása annyira megszkíti a bél üregét, hogy rendesen teljes bélelzáródás jelei mutatkoznak. A B. keletkezésének okai nem ismeretesek. Feltn, hogy gyakran a bettirödött bél
végén polipusszerü vagy egyéb daganatot találni,
vezet pontja volt a beami
úgy látszik
türödött béldarabnak A B. majdnem kizárólag a

—

—

és kis gyermekek betegsége. Felnttelfordul, de aránylag igen ritkán.

csecsemk
ben

is

Bélbolyhok {vilii intestinales). A vékony bebels felülete finoman bolyhos, bársonyszer:

lek

egy-egy boholy átlag */, mm. hosszú és pár tized
mm. vastag. NégyzetmÜliméterenkint átlag 1015 boholyt találunk, úgy hogy az 5—6 méter
de nem tudta bevenni 1531. itt gyltek össze a hosszú vékonybélben számuk több millióra megy.
jobb érzelm hazaíiak, hogy a polgárháború meg- E bolyhocskák szívják fel a bél üregébl a tápláló
szüntetése végett tanácskozzanak."l99-ben Nyári anyagokat, 1. Belek és Felszívódás.
azért a püspökök nagj^ súlyt fektettek'fenntartására. Lóránt erdélyi vajda 1294. ostrom alá fogta,
;

—

Bélbor

Bélcsavarodás
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Örményországot is beutazta. Ez útján számos
khaldeai emlékre akadt, csatornák és vízvezetékek
romjaira, számos föliratot is gyjtött. 1892-ben
legmagasabb fekvés községe, 1250 m. magas- visszatért Németországba, hol a magával hozott
ságban, a Kelemenhavas (2000 m.) keleti lejt- örmény okiratokat Friedrich Lehmann, a berlini
jén, számos kihasználatlan és meg nem vizsgált egyetemen az ókori tört. docensének társaságásavanyúforrással, melyek a borszékiekhez hason- ban földolgozta. 1897-ben aVirehow -alapítványból
együtt utazták be Örményországot, összehasonlítanak.
Belcastel (ejtsd — kasztéi), Jean Baptiste Gas- lítgatva az ismert föliratokat és újakat keresve.
ton Louis de Lacoste de B., francia monarchista Toprak Kaién ásatásokat is végeztek, melyek hapolitikus, szül. Toulouseban 1821 okt. 26., megh. talmas sziklaépítmónyeket fedtek föl. Hazatérte
1890 jan. hóban. 1876— 79-ig szenátor volt. Mun- óta B. megint elektrotechnikus egy frankfurti
részvénytársaságnál.
kái Iles Canaries et la vallée d'Orotava (1862)
Béleoecidiasis, 1. Baromfibetegségek és CocciQuestion romaine (Toulouse 1867) Ce que garde
le Vatican (1871); La Monarehie chrétienne (1885). diasis.
Beleredi, Richárd, gróf, osztrák államférfi, a
Belchen {Blmte B.), a Fekete -erdben, e hegység második legnagyobb csúcsa (1415 m.) a Müns- Sistirungsminister jelzvel, szül. 1823 febr. 12.,
megh. Gmundenben 1902 dec. 2. Tanulmányait
tervölgy kijáratánál, szép kilátással.
BqIcYi&s (e.itsA-.'beicser), Edward, sir, angol ten- részint Prágában, részint Bécsben végezte, nemgerész, szül. 1799., megh. Londonban 1877 márc. sokára azután znaimi kerületi fnök lett. 186018. 1825-ben Beechey kapitánnyal a Beringszo- ban a cseh tartományi gylésbe, majd a birodalmi
rosban járt, 1836—42 körülutazta a Földet, gylésbe választatott, hol a klerikális és feudális
1843—48. parti térképezést végzett az Indiai- párt mellett nagy buzgóságot fejtett ki. Schmeróceánban, mely alkalommal borneói kalózok ling 1864. Csehország helytartójává nevezte ki.
veszélyesen megsebesítették, ö vezette 1852— Mikor Schmerling bukása után 1865. B. lett a
1854. a Franklin fölkeresésére küldött expediciót, belügyminiszter, a feudális párt fvezetjének,
amely nagy vidéket kutatott át eredménytelenül. Esterházy Móric gr. minisztertársának puszta eszVisszavonulásakor öt hajója közül négyet a jég- közévé vált. Kezdetét vette a hírhedt alkotben hagyott, amiért hadi törvényszék elé állítot- mányfelfüggeszt politika, melynek fcélja az
ták. Föímentése után 1864. ellentengernagy, 1866. volt, hogy a magyarok és a szabadelv német
altengernagy lett. Mvei Narrative of a voyage elem befolyását elnyomják, az abszolutizmus ós
round the world (London 1843, 2 köt.) Voyage konkordátum uralmát helyreállítsák és Ausztriát
of the Samarang to the eastern archipelago (1848, föderalisztikus állammá alakítsák. Az 1866-iki
2 köt.) The last of the arctic voyages (1855, 2 háború alatt az ostromállapotot is sietett céljai
köt ) The great equatorial current, misnamed elérésére felhasználni. Miniszteri tárcájához a
béke megkötése után a közelégedetlenség dacára
Gulfstream (1871).
Belchite (ejtsd: beicsite), kerületi székhely Sa- is annyira ragaszkodott, hogy még Beust kiegyeragossa spanyol tartományban, az Aguas-Vivas zési politikája alatt is megmaradt miniszternek,
balpartján, (1900) 3334 lak. 1809 jún. 18. Suchet míg végre 1870 febr. kénytelen volt visszalépni.
francia vezér itt a spanyolokon gyzedelmeske- Késbb (1881) Taaffe a legfelsbb bíróság elnökévé nevezte ki s ekkor az urakházának is tagja
dett.
Beleiéi, község Zágráb vm. jaskai j.-ban, (1900) lett 8 mint ilyen 1895-ig pártja érdekében mkö184 horvát-szerb lak. u. p. Sveta-Jana, u. t. dött. A dualizmusnak és mindennem szabadelv
reformnak elszánt ellensége volt. B. feljegyzései
Jaska.
Belcikovski (Betcikowski) Ádám, lengyel író, a bécsi Kultur-ban jelentek meg. Ismertette és
szül. Krakóban 1839 jún. 24., megh. u. 0. 1909 bírálgatta Wertheimer Ede a Pester Lloyd-ban
jan. 12. 1866-ban a varsói egyetemen a lengyel 1907 márc. 23. és 27. (V. ö. Századok 1910.) Felirodalom m. tanára lett, 1868. ugyanilyen min- jegyzéseiben szépítgetni igyekszik konnányzását
ségben Krakóba ment át, ahol az egyetemi és az 1866-iki háború kitöréseért gr. Esterházy
könyvtárban alkalmazást talált. Irt eleinte ver- Móricot, Rechberget ós Mensdorff-Pouillyt teszi
seket, késbb történeti drámákat: Adam Tarío felelssé. V. ö. Ludwig Gf. B., Ein österreichi(1869); Hunyadi (1870) stb., vígjátékokat: Nem scher Staatsmann (Wien 1905); B. Meyer, Erlebtartozunk egymásnak semmivel sem A két Rad- nisse (II. köt., 1875) Friedjung, Kampf um die
zivill (1871); Pártfogoltak és pártfogók (1874) Vorherrschaft in Deutschland (I. köt.) Seress L.,
stb., egy pár gyenge elbeszélést is. Becsesek iro- B. emlékiratai, P. napló 1905 okt. 24.
Bélesap, az ácsmunkában valamely gerenda
dalomtörténeti müvei, amelyeket Chmielowski
Péter összegyjtött és az Író életrajzával kia- végén kifaragott csap (1. 0.) mely a fa belét
dott
Ze studyów nad literaturq. polsk% (Varsó magában foglalja.
Bélcsatorna a. m. bél, 1. Belek.
1886).
Bélcsavarodás, a bólelzáródás (lo.) egyik alakja.
Belek, Waldemar, német régész és utazó, szül.
Danzigban 1862 f ebr. 25. Kémiát tanult, 1884. tagja A csavarodásnak két alakja ismeretes. Az egyszevolt azon expediciónak, mely Kelet-Afrikában a rbb formánál valamely bélkacs csavarodik vagy
német gyarmatot megalapította. 1888-ban a Sie- hossz- vagy gyakrabban haránttengelj'e körül. A
mens és Halske cég elektrotechnikusa lett, s mint bélkacsok közül különösen az S-alakú vastagból
ilyen a kaukázusi, kedabergi rézbányákba került. (colon sigmoideum) szokott hosszú bélfodrán megItt prehisztorikus tanulmányokra nyilt alkalma, csavarodni. Ritkább a B. a vakbélen és a vékony-

Bélbor (Gyergyó-B.), kisk. Csik vm. gyergyótölgyesi j.-ban, (1910) 1290 oláh és magyar lak.
csendörörs, postahivatal, u. t. Borszék hazánk
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;

;

;
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belek egy-egy kacsán. A B. szövevényesebb alakja
úgy áll el, hogy több bélkacs alkot egymással
valóságos bogokat. Rendesen hosszú bélfodrú
vékony bélkacs csomózódik az S -alakú vastagbéllel. A csavarodást vagy csomósodást a bélnek
ers mozgása (perisztaltikája) hozza létre. A B.
a bélelzáródásnak legsúlyosabb formái közé sorolandó, mert a csavarodás folj'tán a bélfodorban
futó, a belet tápláló erek is megcsavarodnak, lefüzódnek és ezért a megcsavarodott bélnek táplálkozása igen gyorsan szenved a bél üszkösödik, fala a baktériumok számára átjárhatóvá válik, még mieltt az üszkös bél átfúi'ódott volna.
E baktériumátvándorlás pedig hashártyagyuladást okoz. A B. jelei egyeznek a lefüzéses bélelzáródás tüneteivel. Rendesen jósló jelek nélkül,
hirtelen, teljes jólétbl köszöntenek be és gyorsan
vezetnek a szervezet leromlására. Ezért fontos,
hogy a gyors felismerést nyomon kövesse a sebészeti beavatkozás, mely a csomó kell megoldása után egy csapásra elhárítja a bélelzáródás
vészes következményeit.
Belcsev, bolgár pénzügyminiszter, ki 1891 márc.
28. Szóílában bérelt orgyilkosoknak esett áldozatul. B. 1890 óta állott a pénzügyminisztérium
élén, politikai szerepet azonban nem játszott. A
gyilkosok golyói egyébiránt nem neki, hanem a
vele sétáló Sztambulov miniszterelnöknek voltak
szánva, kit azonban a merénylk az esti homályban elhibáztak. Négy egyént, Idk a merényletrl tudtak, 1892 júl 27. Szófiában felakasztottak.
Maguk a gyilkosok azonban Oroszoi-szágba menekültek, mely ket oltalmába fogadta és ez
id óta Koburg Ferdinánd fejedelemmel teljesen
szakított. A bolgár kormány viszont Hitrovo orosz
követ titkos leveleibl és jelentéseibl kiderítette,
hogy Hitrovo maga bérelte fel a gj-ükosokat, mire
Hittovót a cár Japánba küldte büntetésül. V. ö.
Leonov, Geheime Dokumente der russischen Politik in Bulgarien 1891—92 (Berlin 1893).
Bélcsira a. m. gastrula, embriológiai kifeje:

1. Embrió.
Bélcsonkolás (resedio

zés,

intestini), a bél egy részének eltávolítása mtét útján. S2rtikségessé válhatik a B. rosszindulatú béldaganat, bélszkülés,

fekélyesedés vagy elhalás miatt. A B.-t úgy kell
végezni, hogy bélsár a hasüreget ne érje. Ezért
az eltávolítandó bélkacsot a hasüi'egbl lehetség
szerint kiemeljük, csírátlanított patyolattörlkkel
körüh'akjuk és a szabad hasüregtl elrekesztjük.
A metszés vonala mellett kétoldalt a belet vagy
lekötéssel, vagj' megfelel bélszorítókkal elzárjuk és e szorítók között vágjuk át a belet, majd
a belet a bélfodorról vágjuk le, miközben ereit
lekötjük. Ugyancsak két szoritócsíp között vágjuk át a csonkolandó bélkacs másik végét. A bélnek két csonkját ezután bélvarattaT egyesítjük. Ha a két bélcsonk átmérje nem egyenl,
a két csonkot vakon zárjuk és a két bélrészlet között kaput, bélszájat készítünk (enteroanastomosis). A vékonybélbl B. útján 2 st 3 méternél hosszabb bélrészlet eltávolítása is sikerrel

végezhet.

Bélcs,

1. Belek
Béld, kisk. Hont \'m. korponai j.-ban, (1910) 481
tót lak.
u. p. Berencsfalu, u. t. Szentantal. B.
;

—

Béldl

els ura a Hunt nemzetség volt, utóbb a Koháryak
birták, majd Koburg hercegre szállt.
Béldaganatok kiindulhatnak a bélfal mindhárom rétegébl a nyálkahártyából és a nyálka:

hártya alatti kötszövetbl, az izomrétegbl s a
hashártyából. A nyálkahártya leggyakoribb daganata, az ú. n. nyálkahártya-polipus, elfordul
egj'enként és többes számban a bélcsatorna egész
hosszában, különböz nagyságú, mogyorónyi, st
ökölnyi puha daganat, melynek szöveti szerkezete
megegyezik a nyáJkahártj'a szövetével. Komolyabb bajt csak akkor okoz, ha beszorul a bélbe, v.
ha intussusceptiót Idéz el, ilyenkor a beteg csak
mtét útján menekül a halálos bélelzáródástól. A
polipuá néha rákká alakul át. Ugyanilyen kocsányos daganat alakjában fordulnak el a nyálkahártya kötszövetébl kiinduló fíbromák (rostos
daganatok), lipomák (zsírdaganatok), miomák
(izomdaganatok) is. A nyálkahártya legfontosabb
daganata a rák, mely a végbélben és a vakbélben
a leggyakoribb kifekélyesedö daganat alakjában.
Fájdalmakat, bél vérzést, majd bélkeiingési zavarokat okoz, úgy hogy az egész betegséget a
bélszklet tünetei jellemzik, miközben a beteg
hiányos táplálkozás miatt mindinkább elgyengiU
és lesoványodik. A betegséget csakis mtéttel
lehet meggyógyítani, amely a beteg bélrészlet
eltávolításában áll a végbélrákot alulról távolítják el (Kraske-mtéttel), a bél ogyéb részein
lev rákot hasfali seben át. Az esetben, ha a beteg nagyon elgyengtüt, elbb bélsipolyt készítenek a beteg bélrész fölött s a daganatot egy második operációval távolítják el, ha a beteg valamennyire megersödött. Az izomréteg és a hasháriya daganatai közül leggj'akrabban izomdagmiatokat és vérérdaganatokat észlelünk. Ezek
csak ritkán okoznak súlyosabb tüneteket, több;

njire baj nélkül elviseltetnek. A bél szai'komái
közül a Peyer-tüszkbl fejld limfoszarkomák
a vékonybeleken fordulnak el, fiatal egyénekben fejldnek, sokszor óriási nagyra nnek és Mfekélyesednek. Kezelésük csak operatív lehet,
mert a gyógyszeres kezelés egészen tehetetlen
velük szemben. A B.-hoz sorolhatók a bélfodor
chyhinffiomái (l. 0.), amelyek a bélfodor nyirokútjainak tömlöszerü kitágulásából fejldnek ki,
sokszor gyermekfnyi tömlt alkotnak, amely
chylussal van kitöltve. Ezek a tömlk ritkán
okoznak nehézségeket s azért többnyire nem is
kórisméztetnek. Ha kellemetlen tünetekkel járnak, operatív úton távoUttatnak el.
Béldeszka, a gömböly farönkök rácsfürészen
deszkákra való földarabolásánál az a deszka, mely
a fa belét tartalmazza. A B. nem vetemedik meg
és nem aszik annyit, mint a kifelé es deszkák,
amiért az íisztalos rajztáblákhoz, asztallapokhoz
stb. szereti használni.
Béldezinfekció, 1. Bélrothadás.
Béldi-család. (JJzoni gróf és nemes.) Régi székely család, mely nevét Béld marosmenti helységtl vette, elnevét pedig Uzon háromszéki faluról
írja. A család els ismert se Benedek, kit a grófi
diploma mint 1383. élt st említ, de a családról
már 1319. is tétetik említés. Unokája Pál 1509.

Wtézül ^'iselte magát a Moldvába betömi akaró
zavargók ellen, 1514. pedig Szapolyai mellett a

—

Béldi
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Dózsa-féle lázadást segítette leverni. Unokája dicsít éneket s egy kalendáriumot az 1458—96.
ta- évekre. Másolata megvan a M. Tud. Akadémia
I. János a Báthoryak alatt föasztalnoki és
nácsosi rangot viselt. 1599 nov. 3. a csik- könyvtárában Lat. Cod. 4. r. 1. sz. alatt. Elneveszentdomokosi határban Báthory Endre fejedelem zését (II.) Béldi Istvántól kapta.
Beldiman, Alexander, román politikus, szül.
oldalán esett el. Fiai közül II. Kelemen a XVII.
sz. elején szerepelt s a fejedelemséget keres 1845. Németországban tanult, aztán diplomáciai
Székely Mózes híve volt. Báthory Gábor és Beth- pályára lépett 1878-ban Bratiano magával vitte
len Gábor korában háromszéki fkapitány és ta- a berlini kongresszusra, majd Szófiába került,
nácsúr volt s 1625. mint fkapitány a székely se- mint ügyviv. Késbb a külügyminisztérium vereg élén harcolt Brassónál Radul vajda ellen. Ne- zértitkára lett Bukurestben, 1886. pedig berlini
jétl, Bánffy Máriától származott III. Pál (1. B. 2.), követ. 1899. Romániát a hágai békekonferencián
képviselte.
II. Rákóczi György tábornoka. Ennek imokáját,
Béldivertikulum v. hélgurdély. A vékonybeB- József fogarasYÍáéM fkapitányt 1770. grófi
lek vége eltt 1 méterrel sok embernél hosszabbrangra emelték.
1. B. Ákos gróf, val. bels titk. tan., a magyar rövidebb, vakon végzd oldalágat, tömlt taláfrendiház tagja, szül. Kolozsvárott 1846 dec. 19. lunk, amelyet finom kötszöveti zsinór a köldökJósika Samu báró lemondása után (1888) Kolozs kel köt össze. Ez a B. kivételes embrionális ma;

vármegye

és Kolozsvár fispánjává nevezték ki.
Kiváló érdemei vannak Kolozsvár városának szépítése, csatornázása, vízvezetéke, egyetemi építkezései és mentegyestiletének létesítése körül.
Egy ideig a kolozsvári nemzeti színház ideiglenes intendánsa volt. Az erdélyi r. k. státus igazgatótanácsának elnöke. 1897 nov. 14. az Emke
elnökóvó választották. Kolozsi fispánságáról
1905. mondott le.
2. B. Pál, B. Kelemen és Losonczi Bánffy Zsuzsanna fia, született 1621., megh. Jedikulában
(Törökország) 1679 vége felé. Neveltetését 1. Rákóczi György udvarában nyerte; 1653. II. Rákóczi
György fasztalnoka, 1655. háromszélci fkapitány lett és a fejedelem lengyelországi hadjáratában mint lovassági parancsnok vett részt. Rákóczi György halála után Apafi Mihálynak egyik
legbizalmasabb embere és a fejedelmi tanács tagja
lett, hol Teleki Mihály és Bánffy Dénes között a
békéltet szerepét játszotta. Bánffy Dénes bukása
után Teleki fondorkodásai most már B. ellen fordultak. 1676-ban azzal vádolta, hogy a fejedelem
élete ellen tör és maga akarja elnyerni a fejedelmi
széket. Ezért Apaíl elfogatta és börtönbe vettette,
melybl kiszabadulva, Törökországba menekült.
De egyik kelepcébl a másikba került, mert a
porta elfogatta és 1678. Jedikulába záratta,
hol meg is halt. Életét Deák Farkas írta meg
üzoni B. Pál (Budapest 1887). Bánffyval neje
miatt való viszályát tragédiában Szigligeti Ede

B. Pál címen dolgozta fel,
Béldi Izor, ügyvéd és
ápr, 23. Budapesten.

Elbb

1867
a budapesti kereske-

hírlapíró, szül.

delmi és váltótörvényszéknél hivataloskodott,
1891 ügyvédi irodát nyitott, 1893 óta emellett a
Pesti Hírlap színház- és zenerovatának vezetje.
Színházi szakkérdéseki'l több tanulmánya, ezenkívül számos zeneirodalmi tárcája és cikke jelent meg. Önálló müvei
Elemér gróf, regény
(Budapest 1885); Bureau Malicorne, operetté
(Pozsony 1886); Katalin, operetté (Budapest
.

radvány.

Béláy Mihály,

író, szül.

jan. 20. Iskoláit Kassán,

Lemesen (Sáros) 1871

Lcsén

és Budapesten

végezte, azután a m. kir. csendrség kötelékébe
lépett, ahol 1897. hadnagy lett. Majd polgári

államszolgálatba lépvén

át, a földmívelósügyi
minisztériumban számtiszt, számellenr és 1909.
számvizsgáló lett. Eredeti és (németbl, franciá-

ból,

angolból és olaszból) fordított cikkei és tanul-

mányai a fvárosi és vidéki lapokban jelentek
meg. Önálló munkája: A magyar helyesírás és
a helyes magyarság (Nagykanizsa 1897). E lexikonban a csendrségrl szóló cikkeket írja.
Bele (Vela, Wele. Wela), így nevezi a

Hn

Krónika a hunok által választott hét vezér egyikét. Kévével és Kadicsával együtt a Zemein- v.
Zemerin-nemzetségbl való Chele fia, ki a cesimauri ütközetben esett el testvéreivel együtt. Az
avarok és Nagy Károly közti harcok emléke olvadt itt össze a houfoglaláskori hagyományokkal. (L. Hún-magyar monda.) A hét hn vezér névsora egész világosan a hót vezér mintájára készült, azzal a különbséggel, hogy a X.
sz.-beli hármas fejedelemség emléke is befolyással volt a monda alakulására. Chele fiai hárman
vannak, úgyszintén Bendegúz fiai is ezenkívül
a hét vezér három nemzetséghez tartozik, ú. m.
a Zemein-, Érd- és Torda-nemzetséghez. Bendegúz
fiait a
hagyományokból vette a magyar
monda, de már Chele fiai X. sz.-beli személyek
emlékét rizték meg. Chele Anonymusuál Hulec,
Árpádnak a nagybátyja s Kadicsát
is fiának
mondja ezenkívül Kéve, Keva vagy Keuva neve
is emlékeztet az Anonymus által említett Huba
vezérre, ki a Nyitra vidékét Kadicsával együtt
;

hn

;

elfoglalta.

Belebbezés (bj., confinatio). A szabadságbünteegy neme, mely abból áll, hogy az elítélt, a
haza határain belül, azon a helyen köteles tartózkodni, melyet a bíróság számára kijelöl (interdictio omnium locorum praeter certum). A tilalom
1901); Bonaparte, tört. színm (u. o. 1903); áthágása esetében a B. helyébe a börtönbüntetés
RüUelki hercegn, operetté (u. o. 1905).
lép. A magyar btkv. a B.-t nem ismeri.
Béldi-kodex, papiroskézirat az egri érseki
Belebej kerületi székhely Uf a orosz kormányzókönyvtár birtokában, melynek Toldy Ferenc ságban, a Belebejka partján, vasút mellett, 5848
ajándékozta. A többszörösen csonka kézirat, mely lak., brgyártással.
minden valószínséggel a XVI. sz. végérl való,
Belec, adók. Várasd vm. zlatari j.-ban, (i9oo)
magában foglalja a Bécsi Képes Krónika egy 2255 horvát-szerb lakossal u. p. és u. t. Budinsrészének másolatát, Hunyadi Jánost és Mátyást cina.
tés

:

,

;

BELEK.

>Belek. eikkhn.
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Belecska, kisk. Tolna vm. simontornyai j.-ban,
(1910J

li

német

és

magyar

lak.

:

u.

p.

és u.

t.

Pinczehely.

Beled. Régi magyar személynév, mely középkori okleveleinkben Belud, Belid, Beleud, Beled,
BeUnd, Beleed stb. alakban fordul el s a bessenyókún «bildi», «biltidi», tudós, okos szóból származ-

—

Belek

már

idejétmulta Weigert-féle forró leveg (200 <C)
belélegzés. 3. Különböz gázok (anemopathia) és
gzök belélegzése. így oxigén, ózon, ammóniák,
kéjgáz stb; kloroform, éter stb. gzeinek belélegzése (1. Narkózis), amilnitrit, illatszerek, olajok
belehelése. Ide tartozik a nedves leveg és lignoszulflt belélegzése is. 4.

A levegben lebeg

(sus-

A név fként a nagy

valószínséggel pendált) folyadék vagy porszemecskék belehelése.
besseny származású Osl nemzetségnél volt hasz- Különböz készülékékkel sikerül folyadékokat,
nalatban, melynek öt ilyen nev tagját ismerjük. oldatokat, porokat oly finom szemcsék alakjában
Beled, nagyk. Sopron vm. kapuvári j.-ban, (1910) a levegbe szórni, hogy azok köd vagy füst alak2703 magyar lak. gyógyszertár, takarékpénztár, jában lebegve maradnak. A legegyszerbb és legönsegélyz szövetkezet, tejszövetkezet, múmalom, ismertebbkészülékek: az egyszer szórófecskend
csendörörs, vasúti állomás, posta- és táviróhi- (spray) s ennek tökéletesebb alakjai, a Siegel, Bultatható.

:

ugyanez a faja
a B.-nak használatos sópároló müveknél (Gradierwerke), melyek környékén a leveg finom sósvíz csöppeket tartalmaz. Ugyanígy a tengerpartok levegje. Ide tartozik a fústbelélegzés is, füstölk, cigaretták (1. Asztma) stb. alkalmazásával.
A gázok és gzök a tüd minden részébe eljuthatnaük a lebeg alkatrészek legnagyobb része már
a fels légutakon a falakra rakódik. A B. régi
kelet, már Celsus (I. száz.) használja garatbajok
ellen, Beddoes (1754—1808) gázokat lélegeztet be,
Raspail (1794—1878) használ elször gyógjitó
cigarettákat, Sales-Gison 1858. belélegzö szobákat
rendez be. Kiváló fejleszti a B.-nak Örtel, Laling stb. féle belélegzó készülékek,

vatal.

Beled ul Dzserid, oázis D.-i Tuniszban, 1.
Biled ul Dzserid.
Beleegyezés a bncselekménybe akkor forog
fenn, ha a sértett fél elzetesen megengedi a tettesnek, hogy ez az
sérelmére oly cselekményt
kövessen el, amelyet a törvény bncselekménynek minsít. Ez a beleegyezés természetszeren
csak a legritkább esetben szokott elfordulni s
bizonyos bncselekményeknél (erszakos nemi
közösülés, lopás, rablás) fogalmilag ki van zárva.
A Kvolenti non fit injuria» elve tehát ritkán s csak
akkor szokott érvényesülni, ha a sértés tárgyát
tev jognak vagy érdeknek nincs társadalmi jelentsége s ezért a sértett fél afölött szabadon
rendelkezhetik. A büntet tör\'ényekben csak elvétve találimk erre vonatkozó kifejezett rendelkezéseket. A magj'ar Btk. 282. §-a szerint 3 évig
terjedhet börtönnel büntetend az, aki valakit
az ö határozott és komoly kívánsága folytán megöl.
Itt sem elég tehát a sértett puszta beleegyezése,
hanem az részérl történ komoly és határozott
felhívás és az szükséges, hogy a felhívás legyen
egyedüli indoka az elkövetett emberölésnek. Pl.
ha az orvos gyógjithatatlan és nagj' kínokat
szenved betegét az ö hosszas könyörgésére méreggel megöli. Az üyen esetek közel állnak az
öngyilkossághoz. A magzatelhajtást is enyhébben bünteti a Btk. akkor, ha a teherben lev
beleegyezésével, mintha a nélkül követik el (285.
§). De itt tulajdonképen nem a teherben lev n,
hanem mélrmagzata a törvény által védett jogalany, a sértett fél.
Beleg, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban, (1910)
694 magyar lak. vasúti állomás, posta- és táviró-

:

:

zarus, Siegle, Bulling.

Belek (l. a képmellékletet). A meglett korú emberen kb. 75 m. hosszú csatorna vezet keresztül,
amely a szájnál kezddik és a végbélnyilásnál
végzdik. A hosszú csatorna közös neve tápláló
csatorna (1. 0., apparátus digesterius). E csatornának egyetlen, tágasabb tebb literes (átl. 25 L) helye
a gyonwr (1. 0.). A táplálócsatoma részeinek sorrendje a szájnjilástól a végbélnyílásig a következ: szájüreg (O'IO m., 1. 0.), garat (0*12 m.,
1. 0.), nyelcs y. bárzsíng (0-30m.,l. o.\ gyomor
(0-30), vékonybél (5-00 m.), vastagbél (1-30 m.),
végbél (0'20 m.). A tápláló csatornának tehát 6 és
lg méteres leghosszabb alsó szakasza a B.-re jut.
Szokás az összes B.-et béksatornának. bélrendszernek, bélhuzamnak, béltraktusnak is nevezni.
A B. a hastiregnek (1. 0,) kb. alsó kétharmadát töltik ki, a fels harmadban a máj, gyomor, lép helyezkedik el. A mellkasíireget, a hasüreget és a
vele összefügg medencét kitelt bels szerveket
közös néven zsigereknek (viscera) nevezzük. Behivatal.
szélünk eszerint mellkas-, has- és medencezsigeBelegiS, adók. és politikai község Szerem vm. rekrl. A B. a gyomorral, májjal, fehérmájjal
ópazuai j.-ban (igooj 2415 horvát-szerb lak., u. p. (pankreasz), vesékkel, mellékelésekkel és a léppel
Stari-Banovci, u. t. Ópazua.
együtt töltik ki a hastireget, alkotják az ú. n.
Bélegregy (azeltt Ágris). kisk. Bihar vm. has-zsigereket E különböz szerveknek elhelyebéli j.-ban, (i9io) 279 oláh lak.
u. p. és u. t. Bél. zése és megersítése a hasíü-egben meglehetsen
Belejöcz, kisk. Sáros vm. felsvizközi j.-ban, bonyolult; e helyen a B.-nek csak egyszer leírá(1910) 160 rutén lak.
u. p. és u. t. Felsvízköz.
sára szorítkozimk, a hasüregben való megersítéBelélegzés v. bdégzés (inspiratio), a lélegzés süket és helyzetüket 1. Has-zsigerek címszó alatt.
egjik fázisa, amikor a levegt beszívjuk, 1. LéAz ételek a nyelés után a gyomorba jutnak,
legzés.
ahonnan több-kevesebb id multán, néha percek,
Belélegzés! orvoslás (inhalatio). Gyógyító máskor órák eltöltése után, teljesen más sorrendeljárás, melynek lényege, hogy a gyógjitó ténye- ben, mint ahogj' megettük azokat, egyenesen a
zk a lélegzet útján hatnak a szervezetre. A B.- vékonybélbe mennek át. A nyílást, amely a gyonak több fajtája van. 1. A lélegzett leveg nyomá- morból a vékonybélbe vezet át, pylorusnak, bélsát módosítjuk, ez a pneumatikus kezelés (1. o.). 2. kapunak nevezzük a vékonybélkapu állandóan
A leveg hmérsékletét módosítjuk. Ilyen volt a zárva van, csak bizonyos ingerekre nyílik meg rö-

n

;

:

:

:

:
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más ingerekre
hosszabb idre bezárul. A kapuzárásnak és nyitogatásnak igen bonyolult mechanizmusa (1. Gyomor) adja biztosítékát annak, hogy a gyomor
több liter tartalma csak kis kávéskanálnyi adagokban fokozatosan jut át a vékonybélbe. Néha
tart,
nagyobb étkezés után 5—6 óráig
órákig
mlg az ételek lassan, apró részletekben a vékonybélbe átvándorolhatnak. A kapu sajátos mechanizmusa csak folyékony v. pépes, tejfeles állapotban lev anyagoknak átjutását engedi meg.
Bámulatos védberendezés ez, amely az anyagoknak kell kiválogatásával, az átvándorolható
mennyiségeknek pontos szabályozásával lehetetlenné teszi egyrészt nem megfelel, másrészt túlsók anyagnak a vékonybélbe való bejutását. Vékonybelünk nem tud nagy tömegekkel és darabos
dolgokkal elbánni. A közönség általában tévesen
azt hiszi, hogy az ételek feldolgozásának, az
emésztésnek egyedüli helye a gyomor. Emésztés
két helyen megy bennünk végbe, a gyomorban és
az 5 m. hosszú vékonybélben. Az elkészítés, az
emésztési folyamatok kisebb fele megy végbe a
vid másodperces idközökre, ismét

—

—

—

hanem továbbra is ott marad a csatornában, de a B. mozgása tovább viszi
átkerül a vékonybélbl a vastagbélbe. A vastagbélben halmozódó salakot a bél baktériumai megerjesztik és megrothasztják (1. Bélrothadás).
A salak így bélsárrá (1. o., faeces) alakul át,
amely megfelel idközökben a vastagbél és végbél mozgása révén a testbl kiüríttetik (1. Székelés, a. m. def aecatio). Ha nem volna a vékonybélnek
felszívó képessége, akkor nemcsak az ételek salaktartalma, de azok megemésztett, feloldott
hasznos része is távoznék az alagút másik \égén
8 az egész táplálkozás hiábavaló volna. Tagadhatatlan, hogy pontos kísérletek kimutatták, hogy
bizonyos anyagokra vonatkozó korlátolt felszívóképessége gyomrunknak is van elég jelents a
vastagbél felszívóképessége, de a felszívás munkájának oroszlánrészét a vékonybél végzi. így
domborodik ki elttünk, hogy az 5 méteres vékonybél tápláló csatornánknak legfontosabb szakasza az emésztés és felszívás munkájának legfontosabb faktora. Az emberen végzett olyan operációk, amidn hosszabb megbetegedett vékonybéldarabot kellett kivágni, szintén azt mutatták,
hogy az 5 méterbl 2 méternek elvesztése nagyfokú lesoványodásra, elégtelen táplálkozásra vezet míg a gyomor nagy részének eltávolítása
mellett az emberek akár hízásra is képesek.
Lássuk ezek után a vékonybél (intestinum
tenue) anatómiai viszonyait (1. a képinellékletet).
talmának nevezni

;

:

gyomorban, az emésztési munkálatok nagyobb felének, a leglényegesebb átalakulásoknak azonban
a vékonyból a székhelye. Emésztés alatt a vegyi
átalakulásoknak egész sorozatát értjük, amelyek
odavezetnek, hogy az ételek tetemes része feloldódik. Az emésztést tulajdonkép azok a nedvek,
váladékok végzik, amelyek a táplálócsatornába
különböz pontokon beömlenek. Ezeket a váladé- Puha falú cs, amely kezdetén, mikor a gyomorkokat mirigyek készítik. Valamint az emlmi- ból elindul, 4—5 cm. átmérj, szóval 3 ujjnyi
rigy (az állatok tögye) literszám termeli a tejet, széles, az 5 méter vége felé azonban már csak két
a könymirigy a könyet és brünknek apró mik- ujjnyi. Kezdete körülbelül 12 ujjnyi hosszúságroszkóppal látható kis mirigyei készítik a homlo- ban patkóalakú, innen neve patkóbél (duodenum
kunkon gyöngyöz verejtéket, éppen úgy a nyál- V. gyomorvégi bél). A patkó körülveszi a fehér
mirigyek (1. 0.) készítik a szájnyálat, a gyomor máj (pankreasz) fejét, domborusága jobbra, nyimirigyei (1. Gyomor) a gyomomedvet, a máj (1. o.) tott része balra néz az ágyéki gerincoszlop jobbaz epét, a fehér má] (1. o.) a pankreasz-nedvet és oldalához van ersítve, odanve részben a jobb
a vékonybél kis mirigyei a bélnedvet. (A mirigy vese eltt fekszik. Körülbelül a patkóbél közepén
és mirigymunka lényegét 1. Mirigy alatt, hogy nyílik bele a májnak és a fehérmájnak kivezetmiként dolgoznak a táplálócsatorna mirigyei, az csöve közösen, itt ömlik be az epe és pankreaszelválasztás miként alkalmazkodik a különféle éte- nedv (a. m. hasnyál v. bélnyál). A vékonybélnek
lekhez stb. 1. Táplálócsatorna mirigyei alatt.) többi része meglehets szabadon egy hashártyaEzek a különböz mirigynedvek, amelyek deci- szalagon (ez a bélfodor, mesenterium) szabálytaszám ömlenek be az étkezés alatt és után a táp- lan félkörös fodrokban (ezek az ú. n. bélhurkok,
láló csatornába, végzik az emésztésnek csodála- bélkacsok) lóg a hasüregben. A bélfodron lógó
tos kémiai munkáját. A gyomoremésztést végzi B. közül a patkóbél után következ 2 méter az
a szájnyál (1. o.) és gyomornedv (1. o.), a vékony- éhbél (intestinum jejunum), az utána következ
bélemésztést az epe (1. o.), pankreasznedv (1. o.) és 3 méter a csípbél (i. ileum). A csípöbelet az kübélnedv (1. o.). A párhuzamosan egymásmellett le- lönbözteti meg fkép az éhbéltl, hogy csoportos
folyó emésztési változások különféle sorai úgy nyiroktüszfelületeket, ü. n. Peyer-plaque-okat
egymásba fonódnak, hogy azt másutt közösen kell (1. Felszivódás) találunk a csípbél egész hosz;

;

;

áttekintenünk (1. Emésztés).
szában.
Az emésztés a vékonybélnek csak egyik fontos
A vékonybél falát háromféle szövetréteg alfeladatát teszi, másik nem kevésbbé lényeges kotja, legküls réteg a hashártya (peritoneum),
mködése a felszívás v. felszívódás (resorptio, máskép savóshártya (tunica serosa), a középs
1. Felszívódás).
legersebb rész ketts sima izomréteg (t. museuA táplálkozásnak az a végs célja, hogy az laris), a külsben hosszában, a belsben cirkuláemésztéssel feloldott, vegyileg teljesen átalakult risan futnak az izomrostok, az izomréteg adja a
ezt az átvitelt a B. mozgását (1. Bélmozgások). A B. bels rétegét
ételek a vérbe átvitessenek
vékonybél bolyhos, bársonyos bels felülete végzi egyetlen sor hengerhámmal borított ketts kötez az, amit felszívódásnak nevezünk. Az éte- szöveti réteg az ú. n. nyálkahártj^a (t. mucosa et
leknek az a része, ami nem oldódott, nem emész- submucosa) alkotja. A B. bels felszíne nem sima,
szokás az ételeknek a nyálkahártya szabad szemmel jól látható, hatdött, nem szívódik fel
ezen hasznavehetetlen részét az ételek salaktar- ránt redöket, ráncokat (ú. n. Kerkring-ráncok) al-

—

—

—

—
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patkóbél elején, a csípöbél végén a rán-

A

redktöl eltekintve a vékonybél bels felülete bársonyszer, tele van millió
meg millió, szabad szemmel alig kivehet nyelvV. levélalakú bolyhocskákkal (hélholyhok, 1. c,
vilii intestinales), ezek a felszívódás faktorai. Lupenagyítással a bolyhok között nagyon unom pórusok, nyílások láthatók, amelyek csak mikroszkóppal vizsgálható kis mirigyekbe (bélmirigyek,
glandulae intestinales Lieberkühnii) vezetnek, a
patkóbél fejlettebb mirigyei a Brunner-mirigyek
e különféle mirigyek váladékának keveréke a
cok hiányoznak.

bébiedv,

1.

o.

ban közvetlen a henger hám

A

nyálkahártyáalatt nyiroktüsz-

(succus entericus).

rendszereket találunk vagy szétszórt egyes, vagy
csomókban (1. Nyiroktüszök és Fel-

csoportosított

szívódás).

A vékonybél belenyílik a vastagbél oldalába
a mellékletet). B nyílást, az ú. n. vastagbélkaput
{ostium ileocoecale) cirkuláris izom zárja állandóan, csak bizonyos idközökben nyílik meg és
így részletekben jut át a tartalom a vékonybélbl a vastagbélbe. A kapu helyén a vastagbél
mint egy tölcsér betürdik, úgy hogy a benyílási
helyet a vastagbélben két l-5cm.-es félholdalakú
red, billenty (valvula üeocoecalis s. Bauhini)
veszi körül. E redk bizonyos fokig meggátolják
a tartalomnak visszajutását a vékonybélbe. A
billentjTitl lefelé es, vakon végzd tágas bélrészlet (körülbelül 8 cm. hosszú, 6 cm. széles), a
vakbél (intestinum coeeum), tulajdonkép a vastagbél kezdete, a hasüreg jobboldalán alul a csípnél
fekszik. A vakbél fenekén nyílik be a féregnyúlvány (processus vermiformis, seu appendix), változó hosszúságú (2 20 cm.), 1/2
1 cm. vastag,
vakon végzd csatornácska, amely rendesen
pörge alakban 2— 3-szor csavarodva lóg le a medence üregébe. Ez a hely a vakbélgyuladások tájéka (1. Vakbélgyuladás).
A vakbélen Idvül a vastagbélnek (v. hurkabél,
intestinum crassum) még 4: szakasza van 1. a
felhágó rész (colon ascendens) a vakbéltl megy
a májig, itt a vastagbélcs könyököt (flexura)
alkot a máj alatt ós áthajlik a vízszintesbe 2.
a haránt rész (colon transversum) közvetlen a
gyomor alatt vízszintesen átmegy a baloldalra a
léphez, itt újból könyököt alkot és lefelé halad
3. a vastagbél lehágó része (colon descendens)
4. a colon sigmoideum, az Salakú rész, amellyel
lekanyarodik a vastagbél a medencébe és a középvonalba. Utána következik a bél utolsó szakasza,
(1.

Bélelt

ezért felszívóképessége sokkal kisebb, mint a
vékonybélé, de azért elég jelentékeny, úgy hogy

olyan egyéneknél, akik rendes úton azaz fölülrl
nem táplálhatok, elég szép eredményt érhetünk el
folyékony tápanyagoknak a vastagbélbe való juttatásával (1. Mesterséges táplálás).
Bélelés, a bányászatban a tárók, folyosók stb.
és az aknák bányafával való biztosításának
befejez munkája.
Hajónál a bókony vagy
borda közeinek burkolása belülrl, a hajó hosszában párhuzamosan futó lécekkel, deszkákkal v.

—

acéllemezekkel,

;

(1. 0.).

A

vastagbél rétegei közel hasonlóak a vékonybéléhez, csak bels felszíne sima, nem bolyhos
mirigyei olyanok, mint a vékonybélmirigyek.
Ürege jóval tágasabb a vékonybélénél, oldalain
három kisujjnyi széles izomszalag fut végig, köztük a bél fala kiöblösödik belül félholdas haránt
;

;

redk

A

Burkony.

(növ.), 1.

Bennélösködök.

Bélelt drótkerék, egy kerék, melyet a mechanikai munkának dróttal való átviteléhez használnak, A kerék kerületén a koszorúnak mély vágánya van, amelyben a drótkötél fekszik. Ezt a
vágányt fával vagy brrel kibélelik, hogy egyrészt a kötél erösebben súrolódjék, másrészt, hogy
gyorsan ne kopjék. A fabéléseket a fecskefark

\M.-\.

:

végbél

1.

Belélsködök

—

—

a

szövetek

láthatók.

vastagbél az ételek salaktartalmának gyjtje, itt képzdik a salakból részben baktériumok, részben vízfelszívódás révén a bélsár. A
vastagból felülete arra is alkalmas, hogy bizonyos anyagok azon át kiküszöböltessenek testünkbl, pl. kalciumsók stb. A vastagbélnek,
amint említettük, nincs boholy-rendszere, éppen

iá

alakura kivájt árokba rövid darabokban rakják
be a kerék koszorú oldalán készített nyilason, melyet az utolsó záró darab betétele után fedvel
zárnak el. Egy ily kerékkoszorú keresztmetszete
a mellékelt ábrán látható, melynek beirt arányszámaiból Idszámíthatók a koszorú méretei, különböz vastag drótkötelekben.
Bélelt szövetek. A szövetek ama csoportja,
amely egj^ lánc- és két vetülékrendszerbl, vagy
két lánc- és egy vetülékrendszerbl áll. (L. Szövetek.) Az egy lánc- s két vetülék-rendszerü szövetek 3 alcsoportra oszthatók, ú. m. a) pamutbársony-ra, (1. Bársony) ; b) tricot-va, mely gyapjúfonalból készül, 8 melynek az a jellemzje, hogy
két-két fels vetés után barázda látszik r ajta,s hogy
igen nyúlós c) buxkin-va (buckskin), melyet kártolt gyapjufonalból készítenek s csekély mértékben kallóznak is. A téli s szi féríldivatszövetek
leginkább ebbe a csoportba tartoznak. A szövetek
;

ama csoportját, mely két láncból s egy vetülékbl áll, jnké-nek nevezik. Az egjdk láncrendszer
a vetülókkel együtt képezi az alapszövetet, amely
rendszerint vászon- vagy sávoly -kötéssel készül
(1. Alapkötés), míg a másik láncrendszer csak a
kivánt mintarajz határvonalainak megfelel he-

—

Bélelzáródás

lyein kapcsolódik össze a vetülékkel, a többi helyen pedig a szövet fonákján lazán lóg. B lazán
lógó láncfonaldarabok a szövés után összehúzódnak 8 ekkor a fölül lev alapszövet kidomborodik,
mintha letüzdelték volna. Ha a szövet fonákját
borzosítják, velezpiké néven nevezik.
Bélel^áródás, tágabb értelemben azon tünet-

csoportnak közös neve, melyet a béltartalomnak
a bélhuzam egy helyén való elrekedése jellemez.
A B. csoportjából kiválik a bél bénulásán alapuló
bénulásos, paralitikus B. Ennek oka többnyire körülírt vagy általános hashártyagyuladásban rejlik. A bénult bélrészlet képtelen tartalmának továbbítására a fölötte lev bélben a bélsár
megreked, bomlik és a bélsárhányás (1. o.) képe
fejldik. A mechanikus okokra visszavezethet B.
viszont két nagy csoportra osztható aszerint, hogy
csakis a bélnek ürege szkült meg (egyszer elzáródás, obturaciósB.) vagy egyúttal a bél táplálkozását közvetít, ezeket viv bélfodor is a leszoú. n.

;

hogy hashajtót ne adjunk, mely az amúgy

elv,

is

erlköd

belet csak gyorsabb kimerülésre
kényszerítené. A bénulásos B. kezelésének legjobb módja, ha a gyuladás fészkét korán kiürítjük, terjedésének gátat vetünk. A mechanikus B.
lefüzéses csoportjának minél gyorsabb megoldását
csak az operáció adhatja. Csakis ez elzheti meg
a bélfal üszkösödését. Az egyszer B. megoldására
is az esetek többségében szükség van mtéti beavatkozásra. Csak a lassan fejld, krónikus obturáció megoldására alkalmasak a gyomormosás-

egyre

nak, magas beöntóseknek, az atropus befecskendésnek kísérletei. A B. megoldása után kedvezbb körülmények között végezhet a bélelzáródást okozó szkült vagy daganatos bólrészletnek
csonkolása.
Belein, 1. külvárosa Lissabonnak

o.).

(1.

—

2.

B; fvárosa

Pára (1. o.) brazíliai államnak.
Bélemésztés, 1. Belek és Emésztés.

Belemnitek (Belemnites

Lister.),

kövült állat-

B.).

maradványok, amelyek a kétkopoltyús és tízkarú

(obturációs B.) okai köziú

fejlábú állatok kihalt csoportjába illeszthetk be.

rítás körébe szorult {lefüzéses,

Az egyszer elzáródás
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stranguládós

említend a heges és béldaganat okozta szííkület, A paleontológiái müvekben a Cephalopodák osza bélbe került idegen test, különösen nagy epek, tályának Belemnoidea külön rendjében tárgyala belet kívülrl szkít lenövés, köteg vagy da- ják, amely rendnek legnagyobb génusza a Belemganat. A lefüzéses (strangulációs) B. típusai a nites-nem. Meszes héjú, kúpos, szivar- vagy csapbélcsavarodás, a bélnek küls vagy bels sérvka- alakú kövületek, amelyeknek alsó része csúcsos,
puba való kiszorulása, a bélbetrdés. Az egy- míg fels része tompa, s beöblösöd mélyedést muszer elzáródásnál csakis a bélsárrekedésnek kö- tat. Csupánmeszes héjaikat, illetleg kmagvaikat
vetkezményei fenyegetik az életet, a lefüzéses ismerjük, amelyek a mezozoikumban, s különösen
B.-nál ehhez járul még a táplálkozásában súlyo- a jurában és krétában ép oly jellemz maradvásan veszélyeztetett bél üszkösödésének veszélye. nyok, mint az ammonitok és mint az egykori
A két csoport az észlelhet jelenségek szempont- mezozoós tengerek szabadon úszó állatai, azokkal
jából is mutat eltérést. Az egyszer elzáródást az többnyire együtt is találhatók. Nagyságuk az
esetek többségében megelzik az egyre fokozódó ujjnyitól egész a sétapálca nagyságig változik.
bélszkület jelei (1. o.), míg az akadály legyzé- A B. -nemnek mintegy 150 fajtáját ismerjük. Hasére erlköd bél végre kimerül és beáll a teljes zánkban elég gyakran találhatjuk a krassóB. kórképe a teljes szél- és székrekedés, majd a szörényvmegyei Mehádia liasz-rétegeíben és a
bélsár-hányás, a has puffadása. A kólikás fájdal- baranyavmegyei Villány dogger-korú mészköveimak egyre fokozódó rohamok alakjában jelent- ben. A nép istennnyilának, vagy ördögujjának
keznek. E kórkép kifejldéséhez néha hetek, ren- nevezi a különös alakú kövületeket.
desen napok szükségesek (krónikus obturációs
Belencze (azeltt Bélincz), nagyk. Temes vm.
B.), ritkábban néhány órán belül fejldik a teljes temesrékasi j.-ban, (i9io) 2610 oláh lak. hitelszö:

:

:

:

;

epeköbeókelödéskor). A lefüzéses
(strangulációs). B. rendesen hírtelen fejldik. Teljes jóérzésbl igen heves, kólikaszer fájdalmak
lepik meg a beteget. A hányás az els jelek kö-

B. képe

(pl.

vetkezet^ gzmalom, vasúti állomás, posta- és
táviróhivatal.

Beléndek

(nov.),

1.

Hyoscyamus.

Belenik. Régi magyar személynév, melyet a
XII. sz. vége felé a Csanád-nemzetség egyik tagja,
a Telegdi és makófalvi Makó-család se viselt.
Belenus, 1. Kelta mitológia.
Belényes, nagyk. Bihar vmegye B.-i j.-ban, a

Az erhanyatlás gyorsan mutatkoSzapora lélegzés és érverés, hvös végtagok,
a has egyenetlen puffadása, az arc megnyúlása,
a szemek besüppedése jelzi a nagy veszélyt. E két
véglet között az átmenetek egész sora lehetséges, í'ekete Körös mellett,
zött szerepel.
zik.

(i9io) 4206 magyar és oláh
a járás székhelye, van szolgbirói hivatala,
ródás, különösen pedig a bólfodor lefzdése mily járásbíróság, adóhivatal, csendrrs, takarékfokú. Ha a bélolzáródás idejekor meg nem oldó- pénztár, takarék- és segélyegylet, koron atakarékdik, mindkét alaknál kifejldik a hashártya fer- és hitelszövetkezet, polgári takarék és hitelegylet,
tzése, mely általános hashártyagyuladás kópé- ipartestület, Flóra gözhengermalom, gör. kat. fben a beteg életét kioltja. Ennek veszélye nagyobb gimnázium és polgári leányiskola, áll. leányiskola,
a bélfal elhalását gyorsabban okozó lefzödéses 5 felekezeti iskola, több egyesület, vasúti állomás,
B. mellett. Az egyszer B. a hashártya fertzése, posta- és táviróhivatal, telefonállomás. Tágas piaa túlfeszül bél f ekélyesedése és átfúródása által cán áll a gör. kat. templom és a nagyváradi gör.
jön létre. Emellett az életet a pangó bélsárból fel- kat. püspök csinos nyárilaka, terjedelmes majorszívódó méreganyagok is veszélyeztetik, melyek sággal nagy uradalom központja. A Kpince
hashártyagyuladás nélkül is béníthatják az agy- nev vendégl helyén (a piac szögletén) a fejedelvelnek lélegzést-érverést szabályozó központjait. mek korában a fejedelmi kastély állott. B. a nagyA B. kezelése annak okai szerint változik. Közös várad -belényesi gör. kat. és arad-belényesi gör.

aszerint,

mekkora

bólrészlet záródott

el,

az elzá-

lak.

;

—

Belényesi

kel román esperességek székhelye. B szép temetjében régi kolostor és kéttornyú csúcsíves templom
romjai vannak. B. régi hely 1270 Ladomér püspök
V. István királj-tól bányászati jogot eszközölt ki,
a XII. sz. végén nevezetes vas, érc- és ezüstbányászat folyt itt. A XVI. sz. végén ötvösmüvei és
takácscéhei ismertek voltak. A törökök 1598.,
1619. és 1660. feldúlták B.-t 1682. a rácok pusztították, de Thököly emberei szétverték ket. 1691.
Molnár hajdúi elfoglalták, 1703. pedig Bercsényi
gyalogsága ostrom alá fogta. A XVI. sz.-ban még
egészen magj'ar volt, azóta oláhosodott el nagyrészt és lett az oláhok egyik szellemi központja.
A községtl negyedórányira van a Pap kútja nev
primitív fürd, hideg ásványforrással. Nem meszsze vannak Bélavár (1. o.) romjai. V. ö. Farkas
Traján, A B.-i gimnázium története 1828—1895.
(Szamosujár 1896) Hegyesi Márton, B. és vidéke
;

;

;

(Nagy- Várad 1889.).
Belényesi Gábor,

pök

írói

Nagy

Péter

(1.

o.) ref.

püs-

neve.

Belényesi rtás (azeltt: Belényeslázur), kisk.
Bihar Mn. vaskóhi j.-ban, (i9io) 556 oláh lak., u. p.
és u.

t.

Szudrics.

Belényesörvényes, kisk. Bihar vmegye belényesi j.-ban, (1910) 1049 oláh lak., u. p. és u. t. Sólyom. Közelében barlang van. V. ö. K. Nagy
Sándor. Biharország III. 131
Belényessonkolyos (azeltt Sonkolyos). kisk.
Bihar vm. belényesi j.-ban, (loio) 894 magyar és
:

oláh lak., vasúti megálló, u.
Belényesszeleste (azeltt

p.
:

és u.

t.

Belényes.

Belényesszelistye),
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Beletinec

abban különbözik az elbbitl, hogy a tölteléket
vágott sült hússal és tejfellel, sósán készítik.
Bélés, általában valamely tárgy vagy szerkezet bels burkolata v. az az anyag mely e burkolatot alkotja jelenti továbbá még azt az anyagot
is, amellyel valamely küls és bels borítás (vagy
határolás) között a közt kitöltjük.
A ruhákat részint, hogy több meleget tartsanak, részint
hogy jobb állásukat biztosítsák, belülrl más szövettel borítják be. Ezt nevezik B.-nek. Nyári ni
ruhák B.-ére könny selyemszöveteket (Mareeline, Pongé, Rhadames), avagy oly könny pamutszövetet használnak, amelyet telít anyagokkal
mérettettek
Az asztalos mesterségben B. ajtóknál a falnyílásnak, ablakoknál a könyöklfal
bels beugró részének oldalfalainak és utóbbiaknál az egész könyöklöfalnak burkolására szolgáló rámás faszerkezetek. Keskeny oldalbélések
egyetlen deszkából készülnek.
Bél és a sárkány. Apokrif könyv, mely az
alexandriai zsidó bibliafordításban a bibUai Dániel könyvéhez csatoltatott. Arról szól, hogy mlképen fedte föl Dániel Bél papjainak ravaszságát
és hogyan ölte meg a sárkányt Bábelben.
Bélésdaróc (Frísz), durva gyapjúból készül,
mindkét oldalán bolyhosítva. Srsége 8/8 prémfonalainak metr. fin. sz. 3-5— 4. Cipbéléshez oly
félgyapjúszövetet használnak, amelynek lánca
pamut (10 ang, sz.) vetése gyapjn (2'5 m. széles).
Bélésf al,úti v. vasúti bevágásban épült fal,melynek az a célja, hogy a bevágás oldallejtit a beomlás ellen megtámassza. A B.-at meg kell különböztetni az ú. n. borító-faltól, melyet sziklabevágásokban abban az esetben építenek, midn
az oldalak meredek lejtikkel támasztás nélkül is
;

—

—

Bihar vm. belényesi j.-ban, (i9io) 421 oláh
t. Budurásza.
Belényesszentmárton, kisk. Bihar vm. belényesi j.-ban, (1910) 421 oláh lak., u. p. és n. t. megállanak ugyan, azonban a kzet könnyen elmálló és hasadékos volta miatt az oldalakat a leBelényes.
Belényesszentxniklós, kisk. Bihar vm. belé- tördelés (elmállás) ellen védeni kell az ilyen bonyesi j.-ban, (1910) 421 oláh lak., n. p. és u. t. Só- rító-falak nem olyan vastagok, mint a bélésfalak,
lyom. Román izlésü toronjTom és átmeneti korú minthogy nem támasztásra valók, hanem csak
pálosmonostor maradványai, melyek valószínleg burkolásra.
Hogy a hegyoldalból szivárgó víz
a széplaki apátsághoz tartoztak és a XIII. sz.-ra a fal mögött meg ne rekedjen, mind a borítófalvallanak.
ban, mind pedig a B.-ban kell számú vízlevezet
Belényesújlak, kisk. Bihar vm. belényesi j.-ban, rést kell hagyni.
Bel esprit (franc, ejtsd: beieszprí), többesben
(1910) 1294 magyar és oláh lak., hitelszövetkezet,
téglagyár, mészégetés, vasúti állomás, postahiva- beaux esprits, a. m. szép elme, költi kedélj^,
tal és telefonállomás. Ósi egyházát átalakították. szellemes ember.
Belényesvalány, kisk. Bihar vm. belényesi
Belesta, kis város Ariége francia départementj.-ban, (1910) 431 oláh lak., u. p. és n. t. Belényes- ban, (1906) 2048 lak., alabástrom-, márvány- és
újlak.
porflrbányákkal. Negyed óránjira DNy.-ra van a
Belépés, 1. valamely hadiszolgálatra alkalmas fontestorbe-i igen érdekes idszaki forrás nagy
egyénnek a had3ereg,honvédség vagy a hadi ten- esk után állandó folyású rendes idjárásban f ölgerészet létszámába való önkéntes jelentkezése és vált\'a 36 perc 37 mp.-ig folyik, ezután 32 p. ós
felvétele, 1. Önkéntesek.
30 mp.-ig szünetel.
2. B. (immersio), az az idpillanat, mikor valaBéléstok, rendesen8—12cm. széles, 8cm. vastag,
mely állócsillag a Hold vagy valamely bolygó horonnyal ellátott fakeret, melyhez az ablakszárkorongja mögött eltnik (csillagfedés), vagy mi- nyakat vasalják. Ketts ablakoknál van egy küls
dón valamely hold a f bolygó árnyékába lép és egy bels tok, melyeket bélésdeszka köt össze.
(holdfogyatkozás, a Jupiter holdjainak fogyatkoBel étage (ö:Bnc., ejtsd: etáss), a lakóháznak
zásai) Merkúr és Venus-elvonulásoknál az a pilla- legszebb, azaz els emelete.
nat, mikor a bolygó korongja elször látszik érinBeletháza (azeltt: Belotincz), kisk. Temes
teni a Nap korongját.
vm. lippai j.-ban, (i9io) 1152 oláh lak. u. p. KoBeler, 1. Belár.
nop, u. t. Berzova.
Bélerjedés, 1. Bélrothadás.
Beletinec, adók. Várasd vm. varasdi j.-ban,
Béles, szerb eredet (pite néven ismeretes), finom (1900) 1060 horvát-szerb lak. u. p. Varazdinske
rétestésztából készült sütemény. A húsos béles Toplice, u. t. Várasd.
kisk.

lak., u. p. és u.

;

—

;

;

;

;

;

30

Belezna
Belezna, kisk. Somogy vm. csurgói j.-ban,
1522 horvát és magyar lak. u. p, Surd,
;

(1910)

u.

t.

Murakeresztúr.
Beleznay-csaüáíl (pilisi gróf),

gye régi családja

;

ott fekszik

Somogy vármesi fészkük, Belezna

melyet már a XIV. sz.-ban birtak, s
is vették. A család se András,
ki II. Ferdinándtól új adományt nyert Pest vármegyében 8 innen ered a család késbbi virágzása. II. Ferdinándtól nyerte a család címereslevelét is. Unokája II. János (szül. 1673., megh. 1754.)
II. Rákóczi Ferenc alatt a kuruc seregben szolgált, s a nemzeti ügy bukásával a császáriakhoz
pártolt. Mint tábornok nagy érdemeket szerzett
1735-ben a Póró-féle lázadás leverésében. Egyike
volt azoknak, kik 1741. Pestvmegyében legjobban
buzgólkodtak a Mária Terézia védelmére gyjtött
csapatoknak szervezésében és begyakorlásában.
Huszárezrede élén az 1742-ikí hadjáratban tüntette
ki magát, amidn a porosz sereget annyira nyugtalanította, hogy azBrünn alól kénytelen volt elvonulni. Részt vett a rajnamelléki és belgiumi hadjáratokban is. Veje volt Grassalkovics Antal perszonálisnak. Unokája I. Sámuel (megh. 1818.) ifjú
korában katonáskodott, késbb Pest vmegye táblabírája lett s mint ilyen 1800 okt. 30. báróságot,
1805 okt. 25. pedig grófi rangot nyert. Hasonnev
fia agyonltte, miért ez vérpadra jutott. Barsy
Zsuzsannától származott gyermekei közül Károly
(szül. 1804, megh. 1846.) és Ferenc (szül. 1812.,
meghalt 1887.) 1848— 49-iki honvédkapitánytól
származtatták tovább a családot, mely flágban

község,

melytl nevüket

1909. kihalt.

Beleznay Antal, zenekölt, szül. Jászberényben 1859. Elvégezvén gimnáziumi tanulmányait,
Egerben Zsasskovszky Ferenc székesegyházi karnagynak volt tanítványa. Majd visszakerülvén
Jászberénybe, életre keltette az ottani dalegye-

—

Bélfekélyek

vasöntkkel, hajó-, gép-, kötél-, sörgyártással,,
szeszógetéssel. Kémiai és pamutiparral élénk kereskedéssel. Saját hajóraja 205 hajóból áll (köztük 140 gzös) 222,475 t. tartalommal. Az exportált árúk értéke (1907) 2.469,818, az importáltaké
(len, gabona, petróleum, cukor, stb.) 8.136,610 st.
fontra rúgott. 1908-ban a parti hajózástól eltekintve 1.427,509 t. volt a hajóforgalma. A szabályosan épült széles, egyenes utcákból áUó várost a Lagan túlsó partján épült külvárosával
;

Ballymacarret-tel négy híd köti össze. Az É.-i
a forgalom és kereskedelem ffészke;,
a szóles High-, Bridge- ós Donegall-streeten vannak a legfényesebb üzletek. Legszebb épületek a
King-streeten vannak. Legszebb temploma a Szt.
Péter-templom. Középületei közül kiválóbbak a
törvényszéki paloták, a vám- ós postahivatal, a
városháza, az Ulster HaU (hangverseny-terem) és
az 1839— 52-ig Vj miUió st. fontért épített dokkok.
Egy harangtorony Albert hercegnek, Viktória
királyn férjének emlékét hirdeti. Közmveldési
intézményei a Queen's college, a presbiteriánus
teológia, a metodista, a r. k. college és a
vészeti fiskola. Igen sok a jótékonysági intézete. 1893-ban központja volt az ír Home rule
eUeni agitációnak.
2. B., Waldo county székhelye Maine amerikai
államban, a Penobscot balpartján, 50 km. -nyíre a
tengertl, (1900) 4615 lak., széles, jól védett kikötvel, amely ritkán fagy be, halászattal, hal- ós
része

m-

faexporttal.

Bélfekélyek, a bél nyálkahártyáján lev, esetleg a bélfal többi rétegeire is (nyálkahártya alatti
kötszövet, izomrétog) átterjed hiányok; az egész
bél hosszában elfordulnak a patkóbóltl a végbélig mindenütt. Lehetnek
1. Sérülés okozta v.
trauniás B., ritkán fordulnak el hegyes, éles idegen testek (t, csontszilánk, halszálka) elnyelése
:

:

:

sületet, melynek els karnagya lett. Késbb következtében, ügyetlenül alkalmazott beöntés
Nagy-Váradon fegyházi karnaggyá nevezték ki. (klisztir) nyomása miatt a végbélben, a legtöbbször
Számtalan népdala van az országban elterjedve. egészen felületesek, csak kivételesen járnak a bél
Egyházi szerzeményei is számosak és értékesek, átfúródásával, aminek körülírt, vagy halálosan

ezek közt különösen Schlaueh püspök jubileuma
alkalmára szerzett Szent Lrinc c. miséje.
Belezsény, kisk. Bihar vm. belényesi j.-ban,
(1910) 340 oláh lak. u. p. és u. t. Belényes.
Bélfa vagy függesztöoszlop, az ácsmimkáknál
használt, ú. n. függeszt szerkezetek alkotórésze,
melynek segítségével a vízszintesen fektetett
kötgerenda, a behajlás meggátlása céljából középen fel van függesztve. A B. függlegesen, a
kötgerenda közepére van állítva, fels része két
ferdén áUó dúcra, mintegy manlíókra támaszkodik, alsó részére pedig vaspántok és csavarok
segítségével a kötgerenda közepe van felfüggesztve. Ezen elrendezés folytán a B. húzásra van
igénybe véve, a ferdén áUó dúcok segítségével
pedig a kötgerenda közepére es terhelést annak
két végére viszi át.
Bélfalsérv (lAttré-féle sérv), oly bélsórv, melyben csak a bélfalnak egy része szorul be a sérvkapuba, 1. Sérv.
Belfast, 1. külön önálló kormányzattal biró város Ulster ír tartományban a B. Lough nev szóles ós mély öböl végében a Lagan torkolatánál,
(1901) 349,180 lak., virágzó leniparral, azonkívül
;

végzd általános hashártyagyuladás a következménye.

2.

maznak

:

Ép

szövet szétesésébl szárpeptikus B., a patkóbólben
s az éhbélben fejldnek ki a savanyú gyomomedv
hatása alatt éppen úgy, mint a gyomorfekélyek
h) a sterkorális B., a béltartalom pangása
(1. 0.)
következtében bélszkletek (pl. heges, rákos)
fölött a kitágult bél nyálkahártyájának erei öszszenyomatnak s a hiányos táplálás miatt a nyálkahártya elhal és kifekélyesedik c) emboliás B.,
a bél ereinek vagy a bélfodor ereinek véralvadék
okozta elzáródásából erednek, szívbajosoknál fordulnak el d) diftériás B., a vékony- és vastagbél redinek tetején támadnak, többnyire baktériumok megtelepedése következtében. A baktériummérgek hatására a nyálkahártya elhal, felületén
és szövetében is rostonya csapódik ki, amely korpaszer csapadók alakjában fedi a nyálkahártyát,
utóbb e csapadék leválik s itt különböz nagy felületes hiányok keletkeznek. Elfordulnak vérhasnál (1. 0.) és koleránál. Ilyen fekélyedést okozhatnak mérgek is, miut a szublimát, tov. kóros
anyagcseretermékek, pl. urémiás B. 3. Gyuladásos szövet szétesése okozza a) a follikuláris
V. elhalt

a) a kerek

v.

;

;

;

:

BEL

Emberi

orsógiliszta (Asearís
lumbricoides). Term. nagyság.
•

—

Nstény.

1.

Hím.

3.

Pete ersen nagyítva.

2.

A simafejü galandféreg {Taenia
A horgoslejü galandféreg érett íze

<íBélférgek> cikkhez.

Átlagos hossza

4

— 10

scginaia).

Ersen

kicsinyítve.

méter. Észleltek .izonban 36 méter
hosszú példányt is.

={GEK.

ti

ill

Hegyesfarkú
laris);

nstény;

I.

nagyítva
lás;

III.

vermimhím: mindkett

giliszta (Oxi/wrís
II.

A

végbélnyíO szájnyílás ;
petéje 6íO-szeresen nagyítva.
;

í galandféreg (TreeníasoZíum) négy borsó•ostuk között (3 borsókája fel van vágva
•ejtözö fej látható); alul egy borsóka
agféreg) látható kinyomult fejjel.
;

A
A

szélesfejü

galandféreg

szélesfej galandféreg

{Dibothríocephalus latus),
kicsinyítve. Természetes
hossza átlag 9 méter.

{DibolhriocephalMS laius)
érett íze.

A simafejü galandféreg
lorgosfejü (A) és simafejü galand-

féreg (B) feje.

petéje (A),

benne kifejldött embrió; kifejldött
embrió (B) 450-szeresen na;;-yítva.

A szélesfej galandféreg
petéje, nagyítva.
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Bélfenyér

melyek a nyálkaháitya alatti köt- thocephali) rendjébe tartoznak. Bár e név ezek
nyiroktüszöinek bélhurut okozta elge- szerint elvesztette tudományos jogosultságát,
nyedéséböl és szétesésébl származnak b) a tí- kényelmes összefoglalás szempontjából ma is
fuszos B. a vékonybél alsó részén az ileumban szerepel a különböz gyakorlati irányú könyveklev Peyer-féle tüszk szétesésébl erednek. A ben. Képmellékletünk is éppen ezért foglalja össze
tifuszbacillusok megtelepedése miatt a tüszk a B. legfontosabbjait bvebb ismertetésüket 1.
eleinte megduzzadnak, majd rossz táplálás miatt az illet címszók alatt. V. ö. Braun, Die tíerielhalnak s az így támadt pörk leválása után ke- schen Parasiten d. Menschen (Wrzburg 1908).
Bélfisztula, a. m. bélsipoly (1. o,).
rek V. ovális B. keletkeznek, amelyek szólei néha
Bélflóra, 1. Bélrothadas.
élesek, máskor kissé kirágottak, az alapjukon a
Bélfodor. A vékony és vastagbelek egyes szabél körkörös izomrétege látszik flnom harántcsikolat alakjában. A fekélyek nem ritkán átfúród- kaszai a hasüreg hátsó falához vannak hozzának, amikor hashártyagyuladás következik be. A nve, legnagyobb részük azonban ers szalagotífuszos B. különben heg hátrahagyása nélkül kon, ketts hashártyalemezeken lóg, e függeszt
gyógyulnak (1. Tífusz) c) lépfenés B. 4. Sarjad- szalagrendszer a B., 1. Belek.
Bélfodorbetegségek, a bélfodrot alkotó lágyzásos szövet szétesésébl erednek a) a gümös B.,
leggyakrabban ezek is a vékonybél alsó részén a részek, ü. n. hashártya, kötszövet, erek és nyirokPeyer-tüszókön fordulnak el, de a vastagbélben csomók betegségei. Pontosabbak az erek elzárós a gyomorban is észlelhetk. A gümbacillus a dása s az ezzel kapcsolatos bélüszkösödés az erek
tüsz szövetében gümös follikulusokat (szemcsé- aneurízmája, mely leggyakrabban fertzött röket) termel, ezek összeolvadnak, majd elsajtosod- gösödés következménye (ritkán nagyobb diónyinak és szétesnek az így támadt güms B. külön- nál). A gyuladások rendszerint az általános hasböz nagyok, szabálytalan alakúak, többnyire hártyagyuladás részjelenségei gyanánt fordulnak
körkörösen helyezkednek el, széleik egyenetlenül el. A daganatok közül a rák és a szarkoma mint
kirágottak, alávájtak, v. letetzöttek, alapjukon a többi hasüri szerviek rákos és szarkomás dagasarjadzásos szövetben güms szemcséket találunk, natainak áttétele elég gyakori a bélfodron és a
ilyenek vannak a fekély alapjának megfelel has- nyirokcsomókban. A férgek közül a borsóka (cyshártyán is. E fekélyek ritkán gyógyulnak, átfú- tícercus cellulosae) és az eehinococcus (1. o.) teleródásuk is ritka. A gümkóros betegekben igen pednek meg a bélfodron. Legfontosabb a bélfodor
gyakori gümös B.-et azok a bacillusok okozzák, n járokcsomóinak gümkórj a, mely társulhat egyéb
melyeket a beteg elnyel; b) bujakóros B. leg- gümös megbetegedésekhez is, de önállóan is elr
g^-^akrabban a végbélben fordulnak el asszonyok- fordul, különösen a csecsem és gyermekkorban
ban (prostituáltak betegsége), a végbél 15—20 (tabes mesaraica) úgy, mint a skrof ulózis, amelycm.-nyi alsó részére terjednek ki, amelyet külön- lyel teljesen analóg folyamat. A nyirokcsomók
böz nagy, szabálytalan alakú, éles szél fekélyek megnagyobbodnak, bennök güms szemcsék képés terjedelmes heges kötegek hatnak át. A heges zdnek, ezek összeolvadnak és elsajtosodnak. A
kötegek zsugorodása bélszükülettel (strikturával) fertzés v. a tápcsatomán át a tejjel jön létre v.
jár ritkábbak a c) sugárgomba okozta fekélyek. ami sokkal gyakoribb, a nyirokutakon át egyéb
5. Daganatok szétesése eredményezi a) a szarko- gümkóros megbetegedések következtében. Az
más és b) a rákos fekélyeket, az utóbbiak leggyak- ilyen betegek többnyire nagyon lesoványodnak,
rabban a végbélben s a vakbélben fordulnak el, bár nagyon sokat esznek, csak a hasuk nagyon
különböz kiterjedésüek, felhányt szélüket és nagy (pókhas), benne a vékony hasfalakon át néha
egyenetlen dudoros alapjukat daganatszövet al- a nagy nyirokcsomókat is ki lehet tapintani. A B.
tünetei és kezelése a betegség természete szerint
kotja, többnyire bélstenozis tüneteivel járnak.
A B. tünetei az alapbántalom szerint nagyon különböz.
különbözek, míg a lobos fekélyek többnyire hasBélfodri mirigyek a. m. bélfodri nyirokcsomenést, fájdalmakat, esetleg átfúródást, vérzést, mók (1. 0.).
hashártyagyuladást okoznak, a daganatos fekéBélfodri nyirokcsomók, a bélfodor lemezei
lyek inkább a bélszükület, esetleg a bélelzáródás között elhelyezett nyirokcsomók, amelyeken ketüneteivel járnak. A B. kezelését az alapbántalom, resztül haladnak a béltl a ductus thoracicus felé
vezet nyirokerek, 1. Belek és Felszívódás.
a B. természete szabja meg.
Bélfenyér, kisk. Bihar vm. tenkei j.-ban, (i9io)
Bélfolt (növ ném. Markflecke). Némely fa (fz,
1526 magyar lak., kik igen jó szekereket készíte- nyír stb.) keresztmetszetén már szabadszemmeí
nek nagy mennyiségben; u. p. és u. t. Tenke. is láthatók hosszúkás vagy félholdalakú, söté1703-ban itt verte szét Újvárosi Szcs János, tebb szín foltok, melyek vékonyfalú parenchimaRákóczi vezére a marosmenti határr-rácokat, sejtekbl állnak. Néha keményít, máskor cserakik Nagy- Várad fölmentésére vonultak.
sav felhalmozására szolgálnak, vagy pedig roBélíérgek (Entozoa, Enthelminthes, 1. a kép- varok szúrása okozza. A fa értékét az üyen folmellékletet), az állatok és az ember belében éls- tok csökkentik.
köd férgek gyjtneve. Eégen a B.-et külön
Belforgalom. Vasúti szempontokból B.-nak
állatosztálynak teldntették; a ^^zsgálatokból tekintetik a Magyarországban, Ausztriában és
azonban kiderült, hogy az idetartozó férgek csu- Bosznia-Hercegoviniában fekv vasutaknak egypán életmódjukban egyeznek meg egymással, más közti személy-, poggyász- és árúforgalma,
egyébként szei'vezetüket tekintve a szívóférgek míg ellenben, pl. a m. kir. belügyminisztérium
(rTematodes), galandférgek (Cestodes),tonéMéj:- vagy földmívelésügyi minisztérium hatáskörébe
gek (Netnatodes) és buzogányfejü férgek (Acan- tartozó köz-, illetleg állategészségügyi rendéV. tüszös B.-et,

szövet

;

;

;

:

;

;

;

,

—

Belfort

szempontokból Ausztria is külföldnek tekintetvén, ez utóbbi szempontokból az Ausztriával
való forgalom is külföldi forgalom.

szeti

Belfort V. Béfort (ejtsd: befór), várakkal megerhely az egykori Haut-Rhin francia départementban, a mai B. Territoireban, a Savoureuse
partján, a la Miotte és la Justice mészkhegyek aljában, több igen fontos út keresztez pontján, (1905)
'M,&Ú lak., br-, sörgyártással és vasmüvekkel
jelentékeny transzito -forgalommal. B. a tulaj
donképeni városból, Giromagny, Montbéliard és
Francé külvárosokból áll. Fekvésénél fogva a B.-i
kapunál (Trouée de B.) Franciaország egyik kulcsa ezért is már Vauban 1687. jelentékeny várrá
tette erdítményeit azonban 1815., fképen pedig
1871 óta tetemesen megnagyobbították és megszaporították csupán az utóbb nevezett év óta hét
új nagyobberödötépítettekésÉ.feléBpinal, D.felé
Bésangon közelóig terjesztettekké Erdítményei a
még Vauban által épített citadellán (le Cháteau)
kívül: La Miotte, La Justice, Les Barres, DenfertEochereau, Hautes-Perches, Basses-Perches, az
újabbak Fort Roppe, F. Bessoncourt, Vózelois,
Bosmont, Bois d'Oye, F. Mont Vaudois, Salbert,
Servance, Tété du Milieu. Végül három erdöt
építenek még Fougeraisnéél, egyet DNy.-on (HautBois) és egyet K.-en (Chévremont). A XIV. sz.ban Píirt (Ferette) német grófsághoz, késbb az
osztrák Sundgauhoz tartozott. A vesztfáliai békekötésben Franciaországhoz csatoltatott. 1633,
34, 35, 1814., de különösen 1871. véres csatáknak volt színhelye. Ez utóbbi évben DenfertRochereau ezredes makacsul védelmezte Treskov
porosz tábornok ellen és csak a francia kormány
parancsára, febr. 16-án adta át a németeknek olyan
feltételek alatt, hogy az rség teljes fölszerelésével szabadon elvonulhat. Ugyancsak 1871 jan.
15, 16 és 17-én heves küzdelem folyt a Werder
vezérlete alatt álló német és a Bourbaki vezérelte
franciák között, amelyeket montbéUardi és lisaine-i csatáknak is neveznek és amelyek a franciák
vereségével végzdtek és Bourbakit arra kényszert tették, hogy svájci területre meneküljön.
Belfort-territorium, 1. Territoire de Belfort.
Belföld, 1. a hazai terület összesége, mely politikai és közigazgatási tekintetben egy ország kötelékébe tartozik; B.-i minden hazai ember, intézmény, vállalat, hatóság, törvény, gyártmány stb.
B. alatt törvényeinkben a magyar szt. korona öszszes országait (tehát Horvát-Szlavonországot is),
B.-i alatt pedig a magyar állampolgárt kell érteni.
(Polg. perr. 790. §.)
2. B., a kontinenseknek a
tengerparttól távolabb fekv részei, amelyek klimatikus, gyakran botanikai és zoológiai tekintetben is különböznek egymástól. Az északnómet tengerparti vidéken a B. az a föld, amelyet gátakkal,
töltésekkel védenek az árvíz ellen, ellentétben a
Butenlanddal, amely töltések és folyók vize közt
sített

;

;

;

:

—

terül

el.

ló, sportkifejezés, az az osztrák vagy
amely az osztrák-magyar monarchiában elletett és a következ óv május l-ig ott maradt, vagy ellesi évében anyjával együtt vele behozatott ós a következ óv május l-ig ott neveltetett, feltéve, hogy a csikó anyja azon év végóig,
amelyben a csikó behozatott, belföldi tenyészt

Belföldi

magyar

ló,

Belgra

32

l

tulajdonában maradt. Versenyeink egy részében
csak B. futhat.
Belföldi váltó, az olyan váltó, amely abban az
országban ílzetend, ahol kiállíttatott, vagy ahol
éppen van, 1. Váltó.
Belga (tájszó) a. m. hebeg, nehezen beszél.
Belga hitvallás. Németalföldön, midn a kálvini vallásjavltás lett uralkodóvá, De-Bres Guidó
reform, lelkész francia nyelven, valószínleg 1561.
több kiváló tudós helybenhagyásával egy hitvallást készített, melyet a következ évben kétségki\Til kiis nyomattak, 1563. pedig al- és felsönémet
nyelven is megjelent. Egyelre ezt csak magániratként teldntettók, de már az 1566-iki antwerpeni zsinat elfogadta azt a rövidebb kiadásban,
de a bvebb kiadást is magáévá tette több belga
zsinat s ez vétetett be a Corpus et syntagma (1612)
cím gyjteménybe közben mindkét kiadást la;

tinra is lefordították.

A

dortrechti zsinat össze-

Hommius Festus egy új kiadást ren(1618) valószínleg a bvebb Idadás nyo-

hívásakor
dezett

mán, de amely több tekintetben

mában

eltér

a syntag-

A

zsinat 149-ik ülésében 1620
ápr. 29. a rövidebb kiadást felolvastatta és azt
helybenhagyta, de a felolvasás eltt többekkel
átnézette s javíttatta. B szerint jelenleg két alakban létezik a belga hitvallás, az egyik a javított
rövidebb kiadás, a zsinat okmányai között, a másik a Honmiius-f éle a Niemeyer kiadásában. Mind-

közölttl.

két hitvallásban különben ugyanannyi a cikkek
száma s eltérés közöttük csak a mellékes tárgyakra nézve van, mindenik határozottan kálvi-

Magyarra fordította Szathmári
Eötvös István ily cím alatt A keresztyén és igaz
tudományú BelgyiomiEkhlésiáknák hitekrl váló
nista szellem.

:

vallástétele (Amstelod. 1650).

Belgák, ókori keverék nép, Galliának É.-i réSequana (Seine) és Matróna (Mame) között. Hihetleg germán bevándorlókkal elegyedett
kelták voltak. A számos néptörzset, melyekre
oszoltak, csak a háború egyesíthette s ez esetben
1 millió harcost állíthattak síkra. Caesar 7 évig
viselt ellenök háborút, míg ket legyzte. Egyrószk már akkor Britanniába menekült (Sussex,
Somerset területén és Wight-szigetén) de a többiek
megmaradtak és sok lázongás után Claudius császár alatt meghódoltak, a brit-B.-at pedig az angolszászok hódították meg Kr. u. 527—577. V. ö.
Schaves, La Belgique et les Pays-Bas avant et
pendant la domination romaine (Bruxelles 1877)
Moke, La Belgique ancienne et ses originos gauloises, germaniques et franques (Gént 1855).
Belga-Eongo, 1. Kongó.
Belga ló. Belgiumban a lovat leginkább gazdasági igás célokra használják, mért is ott csak
nehezebb lovak vannak elterjedve, fleg a flandriai vagy ílamand és az ardenni ló. A nehezebb
flamand ló alant fekv völgyekben és lapályon, a
könnyebb ardenni ló hegyes vidékeken van elterjedve. A flandriai 176—180 cm. magas, nehézkes mozgású, lassú, de nagy tehervonó képességgel bíró igás ló. Az ardenni ló 166—170 cm.
magas, élénkebb mérsékletü, szabályos mozgású,
kitartó s különösen kiadó lépés ló, amely igen jó
trabbjamiattnemcsakmint gazdasági igás ló, hanem mint ágyús, vasúti és omnibusz-ló is becses.
szében, a

—

Belga merényletzáradék
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mvészet

is teijedóben van. Nálonk tenyésztik gyományok nemzeti iránj-ú megújítására, a régi
Kisbéren, Güdöllón, de a Dunán túli állami mén- flamand építészet fonnáinak értékesítésére is törtelepeken is nagyobb számú ardenni mén van téntek kísérletek. 1878-ban a párisi világkiállítámár, melyeket a Dunán túli hidegvér kancák fe- son nagy sikert aratott Émile Jaulet «belga homlokzatán régi hazai formákat egyesített modem
deztetésére használnak.
Belga merényletzáiadék. Midón a III. Napó- szerkezettel Jos. Schadde az antwerpeni új tzsde
épületén, míg a cureghemi városház szép épületéleon ellen 1854. elkövetett merényletnek tettese
Jaquins Belgiumba menekült, a belga kormány a vel J. J. van Ysendyek az ilynem régi éptüetek
merényl kiadatását a politikai bntettesek álta- festi hatására törekedett. A legtekintélyesebb
lánosan elfogadott menedékjogára hivatkozással építészek egyike azonban, A. Balat, elkel, de
megtagadta. Ebbl az esetbl kifolyólag a francia hideg klasszicista szollemben építette a Palais des
császár befolyása alatt Belgium 1856. évi márc. Beaux-Arts-t, a Palais d'Asche-t stb. Brüsszelben.
A szobrászok közül Mathieu Kessels, Thorwald22-én törvényt hozott, mely szerint «sem politikai
büntetend cselekménynek, sem azzal kapcsolat- sen tanítványa, ki életének nagy részét Rómában
ban álló büntetend cselekménynek nem tekin- töltötte, volt a klasszicizmu.s legkiválóbb belga képtend valamely idegen áUamfö személye vagy viselje.A romantikus és nemzeti irányok jefes
családjának tagjai ellen intézett merénylet, ha veli a XIX. sz. közepe körül a Geefs testvérek,
ez a merénylet vagy szándékos emberölés, vagy Willem és Joseph. Nemzeti jelentség esemény
gj-ilkosság, V. mérgezés tényálladékát állapítja volt 1848. Bouillon Gottfried lovasszobrának,
meg)). Azóta ezt a zái'adékot a belga törvénynek Eugéne Simonis mvének leleplezése Brüsszelmegfelel szövegezéssel a kiadatási szerzdésekbe ben. Ers realista érzés tüntette ki a fiatalon elígy a magyar kiadatási szerzdésekbe is (ma- hunyt Paul Bouré Prometheusát Charles Geerts
gyar-belga 1881. XIX. t.-c. 111. cikk magyar- fleg a fafaragást mvelte a csúcsíves
román 1902. XI. t.-c. III. cikk stb.)
rendszerint szellemében; C. A. Fraikin a flnom, tetszets,
felveszik.
néha édeskés szobrok és csoportok hosszú sorát
Belga mvészet. A mai Belginm területének alkotta meg.
régi mvészetét Németalföldi mvészet, Flamand
A belga állam politikai életét megnyitó nagy
mvészet alatt tárgjaljuk. A B. története tkp. esemény hatása azonban a festészetben tükrözBelgium mint önáúó állam történetével (1830) dik \issza a legersebben. A század elejét J. L.
kezddik, kezdete azonban a XVIII. sz.-ra veze- Dávid hatása jellemzi, ki számkivetésben élt Beltend vissza, midn a nemzeti hagyományok tel- giumban.Tanltványai közül Ferdinánd Navez volt
jes letnésével Belgium egészen a francia klasszi- a legjelesebb és legtekintélyesebb mester. Fiatal,
cizmus befolyása alatt állott.
kiváló mvészek egész sorának meglep és rendAz építészet terén a XVIU. sz. második felében kí^'ül hatásos fellépése vetett végef a klassziciza francia Guimard, a brüsszeli St. Jacques sur mus uralmának és indított meg új korszakot a
Caudenberg templom és a Palais de la Xation belga festészet történetében. Tárgyra és szellemre
építje a legkiválóbb mester a párisi Louis Da- nézve merben új volt A leydeni polgármester önmesme építi 1817— 19-ig a brüsszeli Théatre de la feláldozása,GustafWapperstól(l8,30),melyetl833.
Monnaiet, de belga a genti egyetem és igazságügyi a FoiTadalmi epizód követett. 1836-ban Nicaise de
palota építje, Louis Guimard, I. J. Suys, aki em- Keyser lépett fel Az aranysarkantyuk csatája c.
pire stílusban építi a brüsszeli botanikai kert ér- óriási képével. Csakhamar nagy sikereket aratott
dekes melegházait, de már olasz renaissance stí- Louis Gallait hazafias képeivel és Ed. de Biéfve
lusban a brüsszeli Szt. József templomot (Quartier A németalföldi nemesség egyesülése (1841) c. nagy
Leopold, 1849). A XIX. sz. közepe körül és máso- képét még több más követte. Egészen külön helyet
dik felében a kiváló építészek egész sora dolgo- foglal el a nagyratör, különc Antoine Wiertz,
zott fleg a fváros szépítésén. Mint egyebütt, míg Hendrik Leys nemes mvészete a nemzeti
Belgiumban is a törtéueti stílusok nagy változa- hagyományok és a természet mély szeretetén alatossággal érvényesülnek, többé-kevésbé szabad, puft. Mindez nem történt küls, fleg francia haönálló alkalmazásban. Az olasz renaissance fel- tás nélkül, de a nemzeti szellem ersen érvényeélesztésében vezet szerepe voltH.Beyaertnak, a sül az immár felülmúlt klasszicizmus fölött. A
brüsszeli nemzeti bank építészének (1864). Jel- régi flamand mesterek vígságát igyekeznek a
lemz
a brüsszeli új tzsde, Léon Suystól genrefestök feleleveníteni Femand de Braeke(1874), de még inkább az Belgium legegyszerbb, feer, Jean-Baptiste Madou, Adolf Dillens stb.;
pazar pompájú és sok tekintetben modem szellem mély érzésrl tanúskodnak Charles de Groux törépülete, a brüsszeli igazságügji palota, mely téneti és genreképei. Megindul a tájképfestés
1866 83-ig épült J.Poelaert tervei szerint. Román újabb iránya is és vele az állatfestés, melynek
építészeti formákat mutat a brüsszeli Mária-tempkóp\ásel6i Eugéne Verboeckhoven és Joseph
lom Louis van Overstraetentól. Klasszicista stílus- Stevens.
ban építette J. P. Cluysenaar a brüsszeli híres St.
Az 1851. é\T nemzeti kiállításon még Gallait
Hubertus-Passaget (1846), de majdnem egy id- aratta a legnagyobb sikert A brüsszeli lövészcéh
ben renaissance-stílusban a Marché de la Made- Egmont és Hoom ravatalánál c. képével. Még a
leinet. Antwerpenben is a kiváló épületek egész hazafias irányú történeti festészet uralkodik és
sora keletkezik a flamand színház, M. Deustól Courbet Ktörök c. képe nem kelt nagyobb föl(1869—72), L. Baekelmans igazságügyi palotája tnést a kiállításon. Az 1855-iki párisi \ilágki(1871—75) és H. Beyaert mestermve, a nemzeti állításon is Leys kiváló mveinek egész sora bizbank antwerpeni palotája (1875—80). A régi ha- tosítja a B.-nek a legnagyobb sikert.
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A század második felében azonban a történeti
festészet mindinkább háttérbe szorul és ers francia hatás alatt modern irányok érvényesülnek. De
Groux-n kívül, kinek komor hangulatú mvészete
széles körben gyakorolt befolyást, különösen Henri
de Braekeleer emelend ki finom, a régi hollandi

magának. Legkiválóbb kezdeményezje Henry
van de Veidén kívül, aki a modern iparmvészet
fejldésére oly nagy befolyást gyakorolt, Victor
de még Horta, aki a 90-es évek kezdete óta a modern

mesterekre emlékeztet interieurjeivel
ismertebbé tette nevét Alfréd Stevens, aki, mint
a XIX. sz. hölgyeinek finom festje, a kor legkedveltebb mvészei közé tartozott. Míg egyfell
a hivatalosan támogatott mvészet még mindig
a régi, akadémikus csapáson haladt, a modern
törekvés mvészek 1868. megalakították a Société libre des Beaux-Arts-t, mely fleg francia
hatás alatt az új eszmék fejlesztését tzte ki céljának. Az egyesület legkiválóbb fest-tagjai lettek Louis Artan tengeri fest, Théodore Báron és
Louis Dubois, a tájképfestés terén Com'bet szerencsés követi, Alfréd Verwée, aki Troyon hatása
alatt erteljes állatképeket festett. Hozzájuk csatlakozott Félicien Rops is, a B. legszellemesebb,
legmodernebb képviselinek egyike. A fiatalon
elhunyt Hippolyte Boulenger, az ú. n. tervuereni
iskola alapítója, a barbizoni festk mintájára
velte a tájképfestés festi, modern irányát.
A legújabb belga festészet képviselinek müveiben híven visszatükrözdnek korunk mvészetének áramlatai, fleg a plainair és ünpresszionizmus. Jan Stobbaerts nagy festi ervel fest
kivált állatokat, istállókat, Charles Hermans modern felfogású, részben igen népszerükké vált
genreképeket. Fernand Khnopff finom, légies
hatású képeiben mély eszmei tartalom tükrözdik
vissza. Théodore von Rysselberghe az impresszionizmus kiváló követje. Henry de Groux megkapó gondolatokat igyekszik kifejezésre juttatni
nagy vásznain. Émile Claus, Théodore Verstraete
finom tájképfestk Albert Baertsoeen mélyebb,
;

télyesebb mesterek J. Jacques Winders és J. van
Dijck, az antwerpeni múzeum építi. A modem
irány csak aránylag lassan, nehezen tört utat

:

törekvések elharcosa, továbbá Paul Hankar,
Octave van Rysselberghe stb. V. ö. Lemonnier,
L'école belge de peinture 1830— 1905 (Bruxelles
1906) Hynums, Belgische Kunst des XIX. Jahrhunderts (Leipzig 1906); Destrée, The renaissance
of sculpture in Belgium (London 1895) Hesslingr
La sculpture belge contemporaine (Berlin 1903).
Bélgangrena a. m. hélüszkösödés (1. o.).
Belgard, járási székhely Köslin porosz kerületben, a Leitnitz és Persante összefolyásánál, vasút
mellett, (i905) 8589 lak., vasöntökkel, gép-, sör;

;

gyártással, gyapjúfonással, gzmalommal és nagy
lóvásárokkal.
Belga szótagok, 1. Bobizáció.
Belgaum, 1. kerület Bombay brit-indiai presidencyben, El-Indiában. Területe: 12,061 km*.
erNagyobbára róna, amelyet csak egyes,
dkkel takart vagy magánosan álló dombsorok
szakítanak meg ffolyói a Krisztna É.-on, a
Ghatprabha közepén és_a Malprabha D.-en, de
egyik sem hajózható. Éghajlata forró. Termékenysége jelentékeny fképen rizst, gyapotot és
búzát terem. Lakói nagyobbára hinduk és mohamedánusok számuk 1,013,261 (i9oi), akik túl2. B.,
nyomóan földmíveléssel foglalkoznak.
fvárosa B. brit-indiai kerületnek, 400 km. -re
Bombaytól, 26,200 lak. (1901), hindu erddel, angol
katonai teleppel és gyapotkelmekészítóssel. 1818
óta van az angolok birtokában.
Belga viadortyúk. Valamennyi tyúkfajta között a legnagyobb; a kakas 3V2
5 kg.-ot nyom.
erteljesebb, Victor Gilsoul modernebb e téren. Az angol viadortyúknál sokkal nagyobb, zömöA XIX. sz. leg-végén a liögei mvészek egy cso- kebb és esetlenebb testtartására, taréjára s tekinportja képviseli a legújabb, gyakran ersen stili- tetére nézve inkább a maláji viadorra emlékeztet.
hol a kakasviadalok még divatban
záló irányt. A legkiválóbbak közülök Armand Belgiumban
Rassenfosse, Rops követje, Émile Berchmans, vannak
s Franciaországban van elterjedve.
Henri Maréchal. Bugéne Laermans tragilíus han- Mint gazdasági állat tekintetbe nem jöhet. Több
gulatú képeket szeret festeni. Jef Leempoels mély változata van, legismertebbek a kékesszürke és a
megfigyel, pszichológus, az allegória kedvelje. fekete változatok.
Bélgázok. A bélcsatorna minden részében, minA B a XIX. sz. második felében a festészet
nagy föllendülése mellett is inkább a szobrászat den idben találunk gázokat ezek a bélbeli rotterén vívott ki általános jelentséget, Paul de hadásnál és erjedésnél keletkezett gázoknak keVigne, Charles van der Stappen, Julién Dillens verékei a lenyelt levegvel. A B. mennyisége és
nagy dekoratív erej, termékeny mesterek, Jef összetétele változik a táplálkozás szerint. ÁtlagLambeaux, a «flamand Michelangelo », nagy kon- ban normális viszonyok között embernél a B.
cepciójával, mozgalmasságával kap meg, de vala- mennyiségét 1 l.-re teszik a legnagyobb gázmennyi között a legnagyobb, a XIX. sz. leghatal- mennyiséget lovaknál találjuk; általában nömasabb, legnagyobb befolyású mestereinek egyike vényev állatoknál sokkal nagyobb a bélgázterConstantin Meunier, ki 1885. tért át a festészet- melés, mint mindent evknél v. húsevknél. A
rl a szobrászatra és ersen stilizáló, formailag B.-ban a lenyelt leveg oxigénjét legfeljebb nyoés tartalmilag egyaránt tökéletes mvészetével mokban találjuk meg, mert részben felszívódik,
nagy hatást gyakorolt a modem szobrászat fejl- részben pedig egyes erjedési produktumok kötik
ez
désére. A legújabb belga szobrászok közül ki- meg van bennük azonban bven nitrogén
emelendk: J. de Lalaing, Thomas Vin90tte, is a lenyelt levegbl származik
továbbá szénVictor Rousseau, Guillaume Charlier, Jules Lagae sav, mocsárgáz (methan), hidrogén, kevesebb
mennyiségben metilmerkaptan, kénhidrogén. Tejstb.
Az építészet terén a XIX. sz. utolsó évtizedei- diétánál nincsen moesárgáz a B.-ban, ellenben
ben kisebb-nagyobb leleményességgel, ízléssel ér- sok a hidrogén növényi ételekkel való táplálkoahidrogén. A
tékesítették a régi hagyományokat. A legtekin- zásnál sok a mocsárgáz, kevés
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metilmerkaptan és kénhidrogén a fehérjék rothadása folytán keletkezik. Húsev állatok bélgázában mocsárgáz nem fordul el. A B. egyébként a
bennük lev hidrogén és mocsárgáz miatt meggjnijthatók. B.-at már a gj'omorban is találunk egészséges egyénnél azonban ez a lenyelt
levegbl áll, amelyhez c-sak a táplálékban foglalt szénsavas sókból a gj'omomedv sósava által
szabaddá tett, valamint a gyomor lélegzése révén
odajutott szénsav csatlakozik. A vékonybélben,
különösen annak alsóbb szakaszában már erjedési
termékek is csatlakoznak hozzá, mindamellett
bélgázképznem túlnagy mennyiségben a
dés a vastagbélben van, ahol a rothadó mikroorganizmusok igen kedvez feltételek mellett
ködhetnek (1. Bélrothadás). AB. normális meny;

;

f

m-

n\iségben zavart

nem

okoznak,

st

az emésztés

mechanizmusát el is segítik, amennyiben állandóan nyitva tartják a beleket, a béltartalmat fellazítják s a bélmozgásokra is kedvez befolyást
gyakorolnak.

A

híg béltartalommal összekevere-
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teket csak akkor okoz, ha nagyon felszaporodik
a bélben, amikor is bélelzáródást is okozhat. A
széles körben elterjedt nézet, hogy orrviszketést
okoz, hogy a B. a gyermek orrát turkálja, alaptalan föltevés.
szere a santouin. 25 mgmos
santoninos cukor és csokoládé készen kapható a

Elz

gyógytárakban.
Belgiojoso (ejtsd: beidzsojóao), város Pavia olasz
tartományban, a Po és Olona közt, (i9oi) 4776 lak.
a B. család kastélyával és terjedelmes kertjeivel
az elbbiben volt I. Ferenc francia király fogolyként a paviai csata után.
Belgiojoso, császári hadvezér, 1. Barbiano di
Belgiojoso.

Belgiojoso

(ejtsd: beidasojóao),

GrísHna, hercegn,

olasz trónó, szül. Milanóban 1808 jún. 28., megh.
u. 0. 1871 jún. 5. Családi neve Trivulzio. 1824-ben
férjhez ment Barbiano-B. Emil herceghez, akitl
azonban csakhamar elvált. Buzgón vett részt a
politikában és pártolta a politikailag kompromittáltakat. A romagnai felkelés leveretése után Parisba ment és több hírlapot alapított. 1848 jan.
visszatért Olaszországba és a saját költségén szabad csapatot szervezett. Róma elfoglalása után
1849. Keletre ment és csak 1855. térhetett vissza.

tovamozgása jellemz zaj, a korgás
(borbor\-gmus) kíséretében történik. A B. a végbélnylláson át távoznak (ílatus); a gyomorban
felgylt gázok, fleg a lenyelt leveg, a szájon át
is távoznak (böfögés), ez ktllönösen ideges egyé- Souvenirs d exil c. mve óriási feltnést keltett.
neknél fordul el, akik táplálkozás közben ren- 1858-tól fogva Cavour ten'eit segítette el és Milageteg levegt nyelnek. Ha a bélrothadás túlnagj', nóban az Itália c. hírlapot alapította, mely késbb
a B. igen nagy mennyiségben képzdnek, ami a Torinóban jelent meg. Egyéb mvei Essai sur la
formation du dogme catholique (Paris 1842—43,
jól ismert kellemetlen tünetekkel jár.
Belgem, város Merseburg porosz közig, kerü- 4 köt.) Emina. Récits tureo-asiatiques (u. o. 1856,
letben, Torgau (ettl 13 km.-n>ire) j.-ban, az Elba 2 köt.); L'Asie Mineure et SjTÍe (u. o. 1858, 2. kiad.
balpartján. (i905) 2838 lak., szivar- és sörgyárral. 1861); Scénes de la vie turque (u. o. 1858); Histoire
V. ö. Berfram. Chronik d. StadtB. (Torgau 1861). de la maison de Savoie (u. o. 1860).
Belgica, pro\incia, 1. Gallia.
Belgium (l. a mellékelt térképet), Nyugat-EuBelgica-expedició, az 1897—99. De Gerlache rópa egjik királysága, Franciaorsz^, Luxembiu-g
kapitány vezetése mellett a Délisarkvidéken járt nagyhercegség, a porosz rajnai tartomány, Holbelga tudományos expedíció, mely a Horn-fok- landia és az Északi-tenger közt az é. sz. 49" 30'tól délre oceanograflkai munkálatokat végzett
tól az 510 3o'-ig a k. h. 20 32'-tl 6» 7'-ig nyúlik.
Ez az expedíció az els, amely a déli sarkvidéken Területe 29,457 km*.
telelt.
Felszíne és vizei :B.É.-i és BNy-i részesík és
Bélgiliszta (Ascaris lionbricoides L.). A fonál- alacsonyan fekv, tulajdonképeni hegyek itt ninférgek osztályába tartozó féreg. Teste gömböly, csenek e rónavidék hol száraz, hol mocsaras,
elf-hátul kihegjezett, színe szürke, de a vérerek legnagyobb részében i)edig jó term föld, amelyet
a háton és a hason rózsaszínben áttünnek. A test ott, hol a természetes homokzátonyok nem védik,
elüls végén van a szájnyílás, amelyen 3, igen mesterséges gátakkal kell a tenger hullámai ell
flnom fogakkal ellátott ajak látható, a test hátulsó elzárni. A Meuse (Maas) és Ríijna között B. földje
végén van az egész testen keresztül futó bélcsa- meredekfalu völgyekkel sokszorosan átszelt fenntorna nyílása. A hím 20—25 cm. hosszú és 3—4 sík Ardennek-nek (1. o.) hívják. Geológiai szemmm. vastag a végbél eltti nemi résbl 2 hajszál- pontból is nagy a különbség e két rész közt. A
vékony spicula (penis) tnik el. A 30—40 cm. sík vidék alluvium: a tenger vize ellen véd
hosszú nstény nemi része a test elüls harmadá- homokzátonyok mögött a vizek üledékébl keletnak a végén van. Egy nstény 30 40 millió pe- kezett az Ardennek paleozoikus maradványa a
tét is tojhat. A peték 4—8 hét alatt embrióvá régi variszkus hegységnek (magvuk palás kzet
fejldnek. Fejldésükre a legalkalmasabb a föld és quarc). Amaz 50, emez 300—400 m. átlafelületes rétege, mivel az embriónak oxigénre gos magasságú; ebben a legnagyobb hegy a
van szüksége. Ezen embriók emberbe v. állatba Baraque Michel, a királyság és a porosz rajnai
jut\'a, férgekké fejldnek. Ezért fleg oly egyé- tartomány határán, 680 m. magas. Egykoron a
nekben találhatunk B.-t, akik földdel bánnak és maga.sabb vidéket messze be Németország felé
kezük tisztaságára nem ügyelnek. Els sorban a
erdk takarták egyes erdfoltok máig is
gyermekek, még pedig inkább a falusi, mint a megmaradtak köztük némely helyen mocsaras
városi g>-ermekek. A falusi gyermekeknek átlag tisztások Fagnes vagy Fanges, terülnek el szo50°/o-a gilisztás, a városiaknak alig 5— 6°,'o-a. morúbb és kietlenebb tájékot ezeknél a Liége,
Rendesen a vékonybélben élsködik a giliszta, de Luxembourg és Namur tartományokban elterül
fölhatolhat a gyomorba, a garatba, st a gégecsbe vidékeknél alig képzelhetni. Az Ardennek ezen
is juthat és fuladást is okozhat. Veszélyes tüne- nagyobb magassága dacára B. Hollandia és Dánia
dett bélgázok
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után a legcsekélyebb középmagasságú ország.
(Leipoldt 163 m.-re, Dewalque 148 m. -re becsüli.)

A

földje majdnem teljesen két f olyó vízkömy ékéhez tartozik ezek az Escaut (Schelde) és a Meuse
egyik sem ered B.-ban mindkett Hollandiában
torkol. A Meuse (vallonul: Mouse, flamandul Maes,
hollandul Maas) itt 180 km. hosszú, vidéke 13,000
km2 balról fölveszi a Sambre-t, jobbról az Ambevevel bvült Ourthe-ot ésVesdret. Az Escaut pedig, amelynek hossza és vidéke körülbelül ugyanannyi, mint a Meuse-ó, a Lyst, a Dendret vagyis
Dendert és Ruppelt. Ez utóbbi, az Escaut jobboldali mellékvize, torkolatától 10—12 km. -re a
Dyle, a Senne és Nethe egyesülésébl alakul az
utóbbinak szintén két f orrás-f olyója van, a Nagyés a Kis-Nethe. Az Escaut és Meuse medencéje
;

;

;

;

;

közt, Limbourg és Anvers tartományok nagy részét foglalva magában, nagy kiterjedés puszta

vidék van, amelyet Campine-nak (flamandul
Kempenland) neveznek, amelyet azonban az emberi szorgalom és kitartó munka mindig szkebb
korlátok közé szorít. A fentemlített két nagyobb
folyón kiviü van még a 78 km. hosszú, részben
csatornázott Yser, amely Nord francia départementban ered és az Yperlée felvétele után Nieuportnál szakad az Északi-tengerbe. B. folyóvizeit
számos csatorna köti egymáshoz a leghosszabbak amely a Meuset a Sebeidével, amely Liéget
Maastrichttal és Ostendét Bruges-zsel meg Ganddal köti össze. A hajózható folyók és csatornák
hossza 2205 km. Tava B.-nak nincs a mocsár a
Campineban elég számos.
;

:

;

:

Éghajlat és termékek. AMexikói öböl-árama nagyobbára DNy. -i szelek B. sík
vidékének klímáját óceánivá teszik az évi középhmérséldet ittátlag: 103'' C; az Ardennek vidéke
hvösebb (évi átlag: TI") és zord, fképen a gyakori eszések miatt. A királyságnak K.-i részén
az eszések gyakoriabbak, mint a Ny.-in. (Ostendeban700mm., Stavelotban 965 mm.) A sok helyen
kedveztlen körülmények dacára a mezgazdaság
nagyon virágzó, amit a nép szorgalmán kívül fképen a mezgazdasági tanácsnak, a kilenc tartomány mindegyikében fennálló mezgazdasági
bizottságoknak és a mintegy 118 mezgazdasági
lat közel volta és

;

egyesületnek köszönhet. B. egész területébl
2.945,589 ha.-ból 1.736,174 ha. áll a mezgazdaság szolgálatában, 521,495 ha. erd, 190,444
ugar vagy meg nem mvelhet, a többi út, mocsár, beépített terlet, víz stb.

A fbb mezgazda-

sági termékek mennyiségót két
tábla mutatja

évrl a következ
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lalkozó iparos 58,073 (48,178 fórfl, U,895 nö); szüntetése után nagy lendületnek indult, amit a
másféle iparos 622,653(378,363 férfl, 244,290 n); következ tábla mutat
álló
líereskedés és liözlekedés szolgálatában
Krték millió frankokban
385,236 (248,336 féríl, 136,900 nö); tisztvisel,
1880
1900
1908
1860
1840
orvos, tanító stb. 716,558 (546,860 férfi, 169,698
n) különböz foglalkozású és független 826,103 Behozatal ... 205-6 516-6 1680-9 2215-8 3327-4
2506-4
1216-7
1924 9
139-6
4694
(472,039 férfi, 354,064 nö) magánzó és foglalko- Kivitel
1008-4
408-8
1374-f)
2021
43 9
zás nélküli 3.622,247 (1.201,762 féi-fl, 2.420,485 Transito forg.
nö); mezgazdasággal foglalkozó 449,902 (341.633
1908. a behozatal és kivitel fcikkei
férfi, 108,249 nö). A népmozgalom adatai:
;

|

;

ii
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Beván- Kiváns&gkö- dorlók dorlók
len szü-ltelenek esetek

vény te- vény-

Búza és rozs
6-62
6-41
6-48

1905 187,437 12,409
1906 186,271 11,933
1907 185,138 12,004

118,843 56,679
118,884 58,388
115,347 58,660

36 920
37,382
1

27,963
32,858
32,350

38,921

Válások száma 1906-ban 618; 1907-ben 841.

sr

lakosságát fképen virágzó ipaIpar. B.
rának köszönheti ennek alapját már a XII. sz.ban vetették meg és a XIII. sz.-ban a flandriai

Kukorica

Árpa
Épületfa

Gyapjú
Len

Pamut
Kender

._

._.

;

posztónak már egész Nyugat-Európában megvolt
a híre. Ma is a szöv-fonó ipar a legfontosabb iparág.
A gyajuipar fképen Verviers és környékén virágzik közel 70 millió kg. nyers gyapjút dolgoznak föl tiszta gyapjúkelmét készít Verviers, Difélgyapjukelméson, Dinant, Leeuw-St.-Pierre
ket Renaix és St. Nicolas; gyapjú-takarókat
Liége, Hérenthals sznyegeket Hamme, Thourout, Harseux. A pamutipar ffészke Gand és
mintegy 30 millió kg. nyers anyagot dolgoz föl.
A lenipar a legrégibb iparág közel 400,000 orsót
foglalkoztat Gandon kívül Ruysbroek, Courtrai,
Turnhout, Alost és Ninoveban található. A csipkekészítés is régi foglalkozása a belgáknak e téren Biüsszel vezet, csipkéket készít még Anvers,
Bruges és Mecheln. A szövö-fonóipar után sorakozik a vasipar. Liégeben van a legfontosabb
fegy^'ergyár Seraingben a legnagyobb gépgyár
Liégeben, Seraingben azonkívül készítenek vasüti felszereléseket Angleurben drótot, Liége tartományban a ccVieille Montagne»-társaság cinktárgyakat, Fontaine l'Evcque-ben szegeket. A királyi ágjnigyár és a Manufacture d'armes (katonai fegj'vergyár) Liégeben és az Arsenal de construction Anversben a hadügyminisztérium fel;

;

;

;

1000

Kivitel

fran-

l|

tések

p/n-ban

Ertéií\.

frankokbanii

Kémiai cikkek
Drogéria-árúk
Festékek
Szén és koksz

i

383 320
75 884
59 ,lf0

Szén és koksz
Lenfonal
Len ...

163, 171
163, 554

Gyapja

62 6á0
51 492
13 165
108 325
48 850
70, 637

Gyapjukelmék
Panmtkelméx
Búza és rozs
Cukor

103, .508

Gyémánt.Vas és acél

23,
83,

Vasérc

23. 201

-

Ólom
Réz
EzUst

...

Gépek
Kaucsuk

34, ,238

...

...

..

brök
Olajos magvak

Nyers

Kávé

1

...

í

Petroleum

317
606

22 599

...

I

kokban

86 ,792
72 ,609
67 309
110 265
28 .675
65 204
45 792

Gyapjufonalak

...

13. 698

—

..

-

Nyers brök
Kémiai cikkek.
Drogéria-árúk
li'estékek

Üveg
.Gépek
Vas és acél
Cink
ólom
Réz
Gyémánt
Kaucsuk
Lovak ...
Trágya

—

113,331
75,645
82,1*4
82,536
36,069

_

-

54,909
138,190
38,190
82,309
57,660
35,865
36,861
68,977
193,567
197,305
74.126
23,081
20,686
23,862
5f.,235

28,203
46,624

;

;

Országok szerint a külkereskedelmi forgalmat
a következ tábla mutatja

;

Behozatal

ügyelete alatt állanak. Egyéb jelentékenyebb iparágak az ötvös-ipar ÍBrUsszol, Liége és Anversben),
a kedény és faience-gyártás(La Louviére, St. Gis:

—

Franciaország
-^
.\merikai Egyesült-Államok
N. -Britannia és Írország

Hollandia ... Német-birodalom.

_

Oroszország

Románia
Argentina_

—
—

Svédország
Norvégia
Brazília

Olaszország

Kina

Wasmuelben), a kémiai ipar (Namur- és Ausztrália
Hainaut tartományokban), a papíripar (Brabant- Spanyolország
Chile
ban), a bripar (Sta velt, Liége, Toumai és SoigEgyiptom
niesban), a cukorgyártás (97 gyárban 1907-ben Svájc

;

...

Brit-India

lain és

227,015 1. nyers és 23 finomítóban 107,389 t. finomított cukrot készítettek) különösen Hainaut tartományban; a csokoládégyártás(Brüsszelben és Tournaiban),aszeszgyártás(135g>'árban 66,763 kloliter
alkoholt föztek)Brabant, Anvers és Liége tartományokban a sörgyártás ugyanott; a dohánygj^ártás
Anversban, Gandban és Brugosben. Páratlanul állanak B. üveggyárai; ablaküveget Hainautban,
különösen Charíeroi arrondissementban, tükörüveget Hainaut (Courcelles,Roux) és Namur (Auvelais,

Kivitel oda

Értéke 1000 frankokban

;

;

onnan

Az ország neve

...

—_

Belga-Kongó
Ausztria-Magyarország

...

_

516,739
341,463
376,640
289,774
449,864
96,068
202,999
114,338
311,007
29,362
30,732
35,162
44,453
17,446
78,564
45,972
68,583
2,974
12,158
53,343
13,310

464,797
72,992
364,293
281,794
680.318
28,513
38,231
11,786
59,609
9,332
14,188
37,304
60,637
22,959
16.402
35.345
80,511
20,765
37,011
16,265
24,340

B. a vasutak építésében az eurókontinens államait megelzte. A kormány
már 1830. mérnököket küldött Angliába a vasutak tanulmányozására és az azok által készített
tervek alapján 1832. pályázatot hirdetett az anvers-köLni vasút megépítésére. A vasúti hálózat
kiépítését 1834. kezdték meg és 1835 máj. 5. nyitották meg a kontinensen az els vasútat Malinestl Brüsszelig. A legfontosabb fvonalak az ország

Közlekedés.

pai

tartományokban készítenek.
B. külkereskedelme különö- különböz határáig már 1843. elkészültek. 1842-töl
sen az Escaut-n szedett vámszedés jogának meg- kezdleg magán vasutak is épültek és 1860-ig

Floreffe)

Kereskedelem.

—

Belgium

államsegély mellett 13 magánvasút épült 1870ben 800 km. állami és 2197 km. magán vasút
volt 50 társaság üzemében. 1880-ban azonban államosítások folytán már a 4120 km. hálózatból
2500 km. állami s csak 1620 km. volt magánvasút, ma pedig már csak 5 fvasút van magántársaságok birtokában 397 km. kiterjedésben. Az
1885 jún. 25. törvény gondoskodik a helyiérdek
vasutak létesítésérl. Eszerint az állam és tartományok segélyezése mellett a községek és magánosok által létesítend helyiérdek vasutak csakis
kizárólag, a « Helyi érdek vasutak nemzeti társaságának Brüsszelben (Sociétó Nationale des chemius de fer vicinaux Bruxelles) engedélyezendk,
azzal a feltétellel, hogy ez a társaság az ily vasutak üzemét zlettársaságoknak engedi át, az
üzleti költségelaiek megfelel összeg és a nyersbevételek bizonyos hányadának biztosítása mellett, így keletkezett tehát a legutóbbi idig 150
helyi érdek vasút, többnyire keskenyvágánnyal,
amelyek klönféleképen és pedig mint vieinaí
(helyiérdek), provinciai (tartományi), régiónál

38

—

Bel8:ium

sági akadémia Gemblouxban), kereskedelmi akadémia ( Anversban),hadi iskola (Ixellesben), továbbá
szakiskolák egy földmívesiskola (Huy), 3 kertésziskola, tartományi bányásziskola (Monsban),
egy iskola katonagyermekek számára (Lierre-ben),
lovagló iskola (Ypernben), hajóiskolák Ostendóben, Anversben és Nieuportban, végül 62 iparis:

Mvészeti fiskola van Anversben (1907.
947 hallgatóval) 85 képzmvészeti iskola 15,886
tanulóval; a különféle zeneiskolákat 1907-ben
18,800 tanuló látogatta. A tudományosság középpontja Brüsszel, ahol a tudományos akadémián
kívül számos egyéb tudományos intézet és egyekola.

;

sület áll fenn.

Alkotmány és közigazgatás. Az 1881. meg-

alkotmány szerint B.
monarchia; a királyi hatalom a
szász-koburg-gothai család férflágában az elsszülöttség rendje szerint örökös. Ha a királynak
törvényes örököse nincs, a törvényhozás jóváhagyásával utódját kinevezheti. A törvény eltt
mindenki egyenl, vallását mindenki szabadon
a sajtó szabad a békés gyüleke(vidéki), intercommunal (szomszédos), economique gyakorolhatja
(gazdasági), tramway (közúti) vasutaknak ne- zés és tái'sulás joga korlátlan. A király a törvényveztetnek. A vasutak kiterjedése 1908 végén 8125 hozás jogát a törvényhozó testülettel osztja meg
km.-t tett ki, ebbl 4648 km. fvasút, 3477 km. a végrehajtó hatalmat felels mmiszterei által
gyakorolja a szárazföldi és tengeri hader pahelyi érdek vasút volt.
A hajózható folyók és csatornák hossza (1907) rancsnoka a háborúzenés és békekötés joga
2061 km., a telegráfvonalaké 7672 km. A tele- illeti meg szövetségeket ós kereskedelmi szerzfon (1908) 210 városban volt bevezetve. A keres- déseket köthet, ezek azonban, ha az államra vagy
kedelmi flotta 1908. állott 4 vitorlásból (.3038 t.) és annak egyes polgáraira terhet rónak, csak akkor
84 gzösbl (149,287 t. tartalommal). B.-nak két érvény esek,ha a törvényhozó testlet jóváhagyja;
nagyobb kikötje van Ostende és a sokkal jelen- a királynak van kegyeim ezósi joga; nemesi cítékenyebb Anvers. Az összes belga kikötkbe met is adományozhat, de ezzel semmiféle kivált(1908) érkezett 10,256 hajó 13.409,331 és onnan ság nem jár. A törvényhozótestület bármely házát
távozott 10,268 hajó 13.441,093 t. tartalommal. feloszlathatja, de egy hónapnál hosszabb idre el
Szellemi mveltség- Az általános mveltség nem napolhatja. A törvényhozó testület két házállandóan növekszik. Az 1880-iki népszámlálás ból áll a szenátusból és a képviselházból. Az
1893. megalkotott Code électoral szerint a válaszalkalmával még 33"2'>/oVolt az analfabéták száma
allíotott és 1893. revideált

alkotmányos

;

;

;

t

;

;

:

:

ez 1900-ig 22-lo/o-ra csökkent.

Az

1895-iki tör-

tói

jog általános

;

a képviselválasztás joga a be-

vény az egyháziaknak újra nagy befolyást bizto- töltött 25, a szenátorválasztásé a 30 évhez van
sított a népnevelésre. A legfbb ellenrzést 9—11 kötve. Ketts szavazati joga van minden családtagból álló conseil de perfectionnement gyako- apának vagy törvényes gyermekkel bíró özvegyrolja. A népiskola tárgyai közt az els helyet a nek, aki 5 frank fejadót flzet, továbbá minden
vallástan foglalja el. 1907-ben a nyilvános népis- 25 éves telektulajdonosnak, ha legalább 48 frank
kolák száma 14,277, összesen 1.357,019 tanítvány- földadót fizet, végül annak, aki az államtól leganyal. A flúközépiskolák száma 88, 17,942 tanít- lább 100 frank fizetést kap. Három szavazata van
vánnyal, a leányközépiskolák száma 40, 8045 nö- minden 25 éves választónak, akinek fiskolai
vendékkel. Tanítóképz van 58, 5109 hallgatóval. képzettsége van vagy aki magasabb kvalifikációEgyetem van négy a gandi és liégei állami hoz kötött hivatalt töltött be vagy foglal el. Min;

denkinek a választásban törvényes büntetés terhe
mellett részt kell vennie. 1908— 09-ben szenátorválasztó volt 1.399,482, akik közül egyes szavazati joga volt 746,226-nak, ketts 368,653-nak ós
hármas 284, 603-nak. A szenátus tagjait 8 évre
részint közvetve, részint közvetlenül választják.
Közvetlenül annyit választanak, amennyi a képviselház tagjainak fele. Közvetett választók a
Orvosi Tie'ui' Össze- tartományi tanácsok 2-t választ az a tartomány,
8611
dom áuyl
amelynek 500,000-nél kevesebb a lakosa, 3-at az,
amelynek 500.000—1.000,000 a lakosa és 4-et,
£97
224
837
110
91
419
amelynek 1 milliónál is több a lakossága, A sze204
856
1535
nátornak legalább is 40 évesnek kell lennie. A
471
1548
285
király gyermekei és az uralkodóház tagjai 18
az állatorvosi f- éves koruktól kezdve születési jog alapján tagjai
Agricole (gazda- a szenátusnak. A szenátus jelenleg 1 10 tagból, a

a brüsszeli és louvaini ú. n. szabad egyetem,
az elbbi liberális, az utóbbi katolikus ezzel teológiai fakultás is össze van kötve a gandi egyetem mérnöki ós mvészi, a liégei pedig bányászati fiskolával van kiegészítve. A hallgatók
száma a 4 egyetem és fakultásaik közt következképen oszlott meg 1907—08:
;

;

Teoló-

Jogi

giai

Brüsszel

Gand

188
147

—
—

Liége
Lonvain

125

Filozóflai

128
71
176
310

Felsbb szakiskolák továbbá
iskola (Brüsszel), az Institut

;

I

I

—

Belg:ium

39

képviselház 166 tagból áll. Ez utóbbiakat 4 évre
választják. A képvisel választók száma volt
1908— 09-ben 1.651,647, akik közül egyes szavazata volt 981,866-nak, ketts 378,264-nek és hármas 291,517-nek. A végrehajtó hatalmat a király
felels miniszterei által gyakorolja számuk 10,
ezek bel- és füldmívelésiigjn, közoktatás-, pénz-,
közmtmka-, kül-, igazság-, had-, gyarmat-, iparügyi és végül posta-, vasút- és telográfügyi.
;

Közigazgatíisi szempontból B. tartományokra
és ezek arrondissementokra vannak felosztva, miként az alábbi tábla mutatja

A tartomány

Az arrondissement
neve

neve

ÍBruges, Courtrai, Dixmude, Furnes, Ostende
Roulers, Thielt, Ypres
I
í.A.Iost, Audenarde, Eéc-

Ny. -Flandria
Bruges

{

K.-Flandria
székhelye Gand

•c

;

.«téi{he!ye

:

;

:

1,

.\nvers

helye

Limburg

székhelye: Hasselt
Brabant székhelye Bruxelles
:

;

:

Hainant székhelye Mons
:

:

NamTír

szék-

;

helye:

Namur

Líége
helye

;

szék-

:

Líége

:

Termonde

száma
I

1908.

gres
_ ..
Bruxelles, Louvain,Nivelles
Ath, Charleroi, Mons,
Soignies, Thnin, Tonr-

nay

3235

871,636

3000

1.111,001

2832

659,218

2414

269,442

3283

1.454,363

3722

1.229,103

3660

364,489

2895

894,938

Bastogne,
Mirche, Nenfchatean,
Virton

4418

232,254

.\rlon,

Aríon

nál,

;

;

;

Hny, Liége, Verviers,

Waremme

Ebbl 8 év a sorhad5 a tartalékban rovandó le. A tényleges szolgálati id az 1909. tv. szerint a gj^alogságnál 15
hónap, a lovasságnál 2 óv az önként belépknél
3 és 5 év között váltakozik ennek ellenében utóbbiak magasabb illetékekben részesülnek és nagyobb igényük is van jobb polgári ellátásra és
állások elnyerésére. A hadsereg rendszeresített
békeállománya 3424 tiszt és 41,046 fnyi legénységben, összesen 44,270 fben van megállapítva.
A hadi állomány megközelítleg 165,000 emberre
tehet. Beosztás sei-egtestekhe : Háború idején a
sereg áll a hadseregföparancsnokságból, 4 gyalog
és 2 lovas hadosztályból. A gyalog hadosztályok
tagozása a hadosztálytörzsre, 2 tényleges gyalog
dandárra, melyek mindegyike két 3—3 zászlóaljas ezredbl áll, 1 karabélyos zászlóaljra, 1 tartalék gyalog dandárra két 2—2 zászlóaljas ezreddel, 1 tábori tüzérezredre 7— 8 üteggel, 1 csendrszázadra, 1 hadmérnök századra, 1 távíró osztagra és a szükséges intézetekre és vonatokra. A
gyalog hadosztály állománya 513 tiszt, 22,202
fnyi legénység, 3210 ló és 450 járómü a lovas
hadosztályoké 188 tiszt, 3924 lovas, 4186 ló és
108 járómü. A tábori hadsereg összes létszáma
2513 tiszt, 97,555 fnji legénység, 21,541 ló és
2060 járómü. Az egész sereg áll háborúban 68
zászlóaljból, 44 lovas századból, .30 kocsizó és 4
lovagló ütegbl, melyeknek harcoló állománya
80,000 emberre, 7600 lovasra és 204 lövegre tehet<3. Az 1. és 2. vonalbeli gyalogság 765 mm,
rméret 1889. évi mintájú Mauser-fégj'verekkel,
a milic-csapatok részben még 11 mm. rméret
öszsze.sen tehát 13 évig tart.

:

Namur, Phi-

lippeville

Belgrium

:

Hasselt, Maeseyck.Ton-

Dinant,

Luxemburg
székhelye

las,

hout

-Aflvers

:

Gand, Saint-Nico-

S

Lakosok

s

%S

.\nvers, Malines, Turn-

szék-

:

loo,

"5

:3

—

A

tartományok élén a királytól kinevezett kormányzó és egy i évre választott tartományi tanács, illetleg ennek 6 delegáltja áll. Ez nevezi ki
a közigazgatási tisztviselket, kiveti a községekre
az adót, megállapítja a tartományi budget-t és
kiadja a közigazgatásra meg a bels rend fenntartására vonatkozó szabályzatokat. Ez utóbbiak, valamint a pénzügji határozatok királyi jóváhagyásra szorulnak. A tanács, illetleg delagáltjainak határozatait a kormányzó hajtja végre
ugyancsak rendelkezik a csendrséggel és requi-

Combiam-fegyverekkel vannak felszerelve lfegyverenként 1 20 töltény. A forof^sój^ részben lándzsával, részben karddal és Mauser-rendszer
;

karabéllyal \an felszerelve. A tüzérségi anyag:
1905. évi 75 cm. rméret Krupp-löveg védpáncélokkal. Az ország erdítései már békében 3
erdítési körletre vannak beosztva és pedig az
anversi, a lüttichl és a namuri körletre.

A

Irodnlom.

hivatalos

stat.

kiadványokon (Statistique

générales de la Belgiqne, Annnaire statistique, Tableau
général du commerce stb.) kívül Mourlon, Géologie de la
Belgiqne, Bruxelles 1880—81; Leroy, Géogr. générale de la
Belgiqne, Namur 1889 Genonceanx, La Belgiqne physique,
politique, industrielle stb., Mons 1884
Penck, Das K5nigreieh Belgien (Kirchhoff-Lánderknnde-jában) 1889; Bádecker, Belgien u. Holland, Leipzig 1905 Banning, La Belgiqne .in Point de Vue militaire et international, Brux.
1901; Bray, La Belgiqne et le Marché Asiatique, u 0.1903:
Jacquart, Étnde de la Demographie, statique et dynamique,
des agglomerations urbaines stb., u. o. 1903; Prost, La
Belgiqne agricole, industrielle et commerciale, Paris és
Liége 1804; Rossel, La Patrie Belge, Brux. 1905; Vincent,
Constitntionof Belgium, Philadelphia 1898; Lsart, La B. an
travail, Paris 1910, Rowutree, Land and Labour, Lessons
from Belgium, London 1910; Dumont-Wilden, La Belgiqne
illnstrée. Paris 1910. Térképek (mind hivatalos): Carte topograpbique de la Belgiqne 1 20,000, 1 40,000, 1 160,000.
Carte de la Belgiqne (1:500,000). Carte géologiqne de la
Belgique (1 40,000).

ráíhatja a fegyveres hatalmat. A fváros Brüsszel.
Az igazságszolgáltatás 26 els folyamodása bíróságra, 3 fölebbviteli törvényszékre (Bilisszel,
Gand és Liége) és egy semmítszékre van hizva
a 222 canton mindegyikében van egy bókeblró.
A bírákat a király életfogytiglan nevezi ki. A
sajtó- és biinügyi perekben esküdtszék ítél. Az
1910-iki budget szerint az állam
bevételei
633.199,319 (legnagyobb tételek: vasutak 275-2,
fogj-asztási adók 81-3, vámok 547 millió), kiadásai 632.752,972 (legnagyobb tételek
államadósság 185-4, vasút, posta, telegráf 222-5, hadügy
56-6, igazságügy 30-2 millió) fi'ankra rúgnak. Az
ország adósságai 2i/2 7o-os 219.959,632, 3»/o-os
Belgium története.
3.436.917,850 frank. Az ország címere
aranyszín oroszlán, kinyújtott vörös nyelvs'el, fekete
B. töHénete 1830-ig. B. nevét régi lakóitól, a
alapon, amelyen a jelszó «L'imion fait la foree». belgák törzsétl kapta. Július Caesar Kr. e. 57.
Az ország színei vörös, sárga és fekete, merle- meghódította az országot és Gallia Belgica néven
ges irányban a fekete esik a zászlórúd mellé.
Galliához csatolta. A római uralomnak a száli
Hader. B. védt&rvényei 1870., 1873., 1896. és frankok betörése vetett véget 486 óta B. a fran1902. évekbl valók általános védkötelezettsége kok országához tartozott. 870-ben a nyugati,
csak 1909 óta van. A szolgálati
a 19-tl 33-ig. 879. a keleti frank birodalomhoz került, 925 óta
;
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pedig a Schelde jelezte a két ország közötti haidvel francia hü(1. o.) és Artois
bérbirtokká váltak, míg a K.-i részek az alsólotharingiai hercegséghoz tartoztak. A XV. sz.-ban
B. területének szine-java a burgundi hercegi család alatt Európa leggazdagabb országává emelkedett (1. Burgund), Merész Károly herceg eleste
után azonban (14;77) országát a szomszédok feldarabolták; Burgund nagyobb része (a 17 németalföldi tartomány) Károly leányának, Máriának
hozománya gyanánt Miksa fhercegre, III. Frigyes
ném.et császár fiára szállt, míg kisebbik, D.-i
része a francia koronára szállott. 1512-beu Burgundot a német rendek külön kerületként a birodalomhoz csatolták. V. Károly, Miksa unokája azonban B.-ot megint családi birtokának tekintette s
1555. fiára, 11. Fülöp spanyol királyra hagyta.
Németalföld (így nevezték ekkor B. java részét)
a Habsburgok uralma alatt a jólét magas fokára
emelkedett, de a protestánsok véres üldözése és II.
Fülöp zsarnoksága végre a németalföldi szabadságJiarcot (1. o.) szülte, melynek az lett az eredménye, hogy a hét északi tartomány Utrechti unió
néven (1579) mint protestáns köztársaság különvált; a déli kat. tartományok ellenben (a mai B.)
továbbra is megmaradtak spanyol iga alatt. Spanyolország hanyatlása B.-ra is káros hatású volt.
A franciák rendszerint B. földjén támadták meg a
spanyolokat és békekötéskor B. területébl sok darabot kiszakítottak. A spanyol örökösödési háború
végén (1714) az utrecht-rastatti békekötés értelmébenB. Osztrák-Németalföld névvel Ausztriához
került.. Az 1715. kötött u. n. barriére-szerzdés
értelmében a független Németalföld (Hollandia)
azonban jogot nyert, hogy a francia határ szomszédságában fekv belga várakban rséget tarthasson, a Schelde torkolatát pelig továbbra is
elzárhassa. VI. Károly alatt B. fegyvert ragadt, az
osztrákok azonban leverték a felkelést (1719). Az
osztrák örökösödési háború után B. újra Ausztria
jogara alá került.
Mária Terézia szelíd uralma alatt B. jóléte
újra visszatért. II. József ugyan hatályon kívül
helyezte a barriére-szerzdést (1781), de az a
terve dugába dlt, hogy a Sebeidét megnyissa a
hajózásnak. Mikor aztán József a Joyeuse entrée
nev szabadságlevél ellenére kezdett uralkodni, a
nép Van der Noot ügyvéd vezérlete alatt trónvesztettnek nyilvánította (1788). Az osztrák csapatok veresége (1789) és fegyverletétele csak szították a tüzet s dec. 26. a brabanti rendek, 1790
január 11. pedig az összes belga tartományok
képviseli Egyesült belga államok néven önálló
állammá szervezkedtek és a kormányzás teenditkongresszusra bízták. De a francia forradalom
hatása alatt a felkelk maguk is pártokra szakadtak. Bender osztrák tábornok felhasználván
az arisztokraták és demokraták versengését, az
országot könny szerrel ismét meghódolásra bírta,
II. Lipót nevében amnesztiát hirdetett és az alkotmány megtartását megfogadta.
Az osztrákok diadala nem volt tartós. Az 1792.
Franciaország és Ausztria között kitört háború
folyamán B. a franciáknak Jemappes meUett kivívott diadala folytán utóbbiak kezére került,
Pichegru-nek Fleurus mellett kivívott diadala

tárt. P^landria

—

Belgium

az osztrákok uralmának
A gyzök B.-ot Franciaországba kebelezték és 9 départementra osztották. Ezóta B, a francia köztársaság és a késbbi
császárság jó- és balsorsának osztályosa volt.
Napóleon bukása után a szövetségesek (1814)
B.-ot és Hollandiát osztrák kormányzóra bízták,
a bécsi kongresszus pedig e két országból Németal-

pedig (1794 jan.

26.)

mindenkorra véget

vetett.

föld névvel önálló Icirályságot alakított, melyeknek koronáját orániai-nassaui Vilmos Frigyes
hercegnek ítélte oda. így is történt. Vilmos 1815

márc. 23. felvette a németalföldi királyi címet,
a londoni kongresszus pedig proklamálta az új
királyságot. 1815 szept. 27. Vilmos király Brüszszelben az alkotmányra megesküdött.
Az 1830-iki szabadságharc. A mind vallásra,
mind nyelv- és mveltségre egymástól elüt belgák és hollandok egy jogar alatt való egyesítése
csak elégületlenséget szült, különösen B.-ban.
1830 augusztus 25-én a Portici-i néma c, opera
eladása adta meg a jelt a felkelésre. Új kor-

mány

mely október

alakult,

függetlenségét.
elnöklete alatt

E

4.

kikiáltotta

B.

határozatot a nov. 10. Potter

egybegylt kongresszus megersímely egyúttal az alkotmányos monarchiát

tette,

ki B. jövendbeli alkotinányformájául.
hollandi király ugyan a nagyhatalmak londoni kongresszusához felebbezett, amely azonban
B.-nak új közjogi állását és alkotmányát elismerte.

jelölte

A

jB.

mint királyság 1830

óta.

A

londoni kon-

gresszussal egyidöbén a Brüsszelben 1831 febr. 3.
egybegylt kongresszus többsége Nemours herceget választotta királynak, de a londoni kongreszszus tiltakozott a választás eUen. Erre a nemzetgylés 1831 febr. 23. Anglia ajánlatára Lipót
szász-koburgi herceget választotta meg, aki a koronát elfogadta, 1831 július 21. bevomüt Brüsszelbe
és az alkotmányra megesküdött. A nagyhatalmak
pedig nov. 15. B.-ot örök idkre semleges országnak nyilvánították.
1. Lipót király 1832 aug. 9. az új dinasztia megszilárdítása érdekében nül vette Orléansi Lujza
hercegnt, Lajos Fülöp francia király legidösb
leányát, mely házasságból három fiú született.
Ami a parlamentáris fejldést illeti B.-ban kez:

dettl fogva mind a mai napig a verseng klerikális és a szabadelv párt váltakozva vitte a
kormányt. Ily módon B.-ot forradalmi mozgalmak

nem

bántották.

Még

az 1848-iki francia februári

forradalom sem ingatta meg komolyan a trónt.
Lipót király azonnal késznek nyilatkozott, hogy
koronáját a nemzet rendelkezésére bocsátja, ha
ez által a fon'adalmat távol tarthatja B.-tól. Ez
a nyilatkozat még a radikálisokat is lefegyverezte,
a kormány pedig önszántából a választási cenzust
20 frankra szállította le. Midn a határon átnyomuló francia munkások B.-ban is forradalmi mozgalmat akartak támasztani, a belga nép a betolakodókat kikergette. 1864 dec. lö-én meghalt
I. Lipót király, az alkotmányos fejedelmek mintaképe. Követte öt idsb fia, IL Lipót, kinek egyetlen fia azonban, Lipót herceg 1869 jan. 22. meghalt. Ezóta a királyné testvére, a flandriai gróf
szerepelt mint trónörökös, kinek egy Hohenzollern-sigmaringeni hercegnvel kötött házassága-
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1869 jún. 3. Balduin herceg született. A kül- után B.-nak jogában álland a Kongo-államot
ügyi politika látóhatára 1867-ig derült maradt. annektálni. Ez üggyel kapcsolatban Beemaert
Közelebbrl érintette azonban B.-ot az 1870—71. miniszterelnök felolvasta a kamarában Lipót kinémet- francia? háború. A kamarák 15 millió fran- rály levelét, melyben a király közhírré tette,
kot szavaztak meg a hadsereg mozgósítására. hogy végrendeletében a Kongo-államban gyakoMidn Mac Mahon aug. végén az Ardennák közé rolt tulajdonjogát és birtokait a belga nemzetre
vezette hadát, már 80 ezer belga katona rizte a fogja ruházni. Az 1891 -ik év elején meghalt az
határt, de bár a sedani fegyverletétel után több 55 éves flandriai grófnak 22 éves tta, Balduin
ezer francia katona lépte át a belga határt, nem herceg, a trónörökös, s ezóta a belga monarchisták
támadt bonyodalom. Kevesebb siker koszoríizta a a flandriai gróf ifjabb fiába, Albert hercegbe heD 'Anethan-minisztériumnak fáradozásait a belügy lyezték reménységüket. A köztársasági és szociaterén. A liberálisok elégületlenségét nagyobbra lista áramlat növekedésével szemben Beemaert
növelték Langrand-Dimionceaii gróf szédelgései miniszterelnök márc. 10. a választási reformra
(1. 0.), aminek az lett a vége, hogy a király 1871
vonatkozó javaslatot tett a ház asztalára, mely
dec. 7. ÚJ minisztériumot bízott meg az ügyel: ve- azonban egy pártnak sem tetszett. A ház egy küzetésével, amelynek elnöke de Theux gróf, bel- lön fbizottságra bízta a javaslat megvitatását,
ügyminisztere Malou lett. Az új minisztérium a mely azonban aug. 17. az általános választási jog
klerikális pártra támaszkodott. Az ellenzék egy- behozatalát elvetette. Ebben a kérdésben ugyanis
elre csak annyit tudott elérni, hogy Malou a vá- még a liberális párt is két táborra oszlott. 1892.
lasztások terén észlelt botrányos korrupció meg- máj 14. a király feloszlatta a kamarákat és a
akadályozására (1877) újabb törvényjavaslatot ter- végleges alkotmány-revizió végett rendkívüli aljesztett a kamai'a elé, amely a papságot a gyón- kotniányozó-kamarát (constituante) hívott össze.
tatószéknek választási agitációra való felhaszná- Kimondták egjnittal, hogy a revízió keresztülvitelásától eltiltotta.
lére kétharmad többség szükséges. A II. kamaAz 1878-iki választások meghozták végre a sza- rába választottak 60 liberálist és 92 klerikálist,
badelveknek mind a két kamarában a többséget, az I. kamarába 34 liberálist és 46 klerikálist. A
minek folytán a Malou-D'Aspremont-minisztériu- klerikális párt nem rendelkezett többé a kétharmot Fré re- Orbán kabinetje váltotta fel a hata- mad többséggel. A júl. 13. megnyílt gylés ffellompolcán, mely mindenekeltt az iskolának a pap- adata az volt, hogy az eddig 130,000 polgár monoság kezébl való kiszabadítására törekedett; a pol-jogát képez választási jogot a lakosság széles
Vatikánnal való diplomáciai összeköttetést pedig rétegeire kiterjessze. A két kamara közös bizottsámegszüntette (1880).
got választott, mely elkeseredett viták után elveNagy politikai izgatottság közepette ülte meg az tette az általános választási jog behozatalát, amint
ország 1880 nyarán önállóságának 50. évforduló- elvetette a többi benyújtott javaslatot is, minek
ját. 1881 máj. 10. pedig Rudolf magyar és osz- véres utcai tüntetések voltak a következményei.
ti'ák ti'ónörökös eljegj^ezte Stefánia hercegnt.
Nyssen képvisel érdeme, hogy közvetít indít1883-ban vetette fel elször Janson radikális kép- ványával kivezette a kamarát e zíirzavaros helyvisel az általános szavazati jog behozatalát, zetbl. Javaslata, mely a plurális rendszerben.
mely indítvány a liberális táborban meghasonlást gyökeredzik, lényegileg ezeket mondja 1. Minden
szült. AFrére-Orban-kabinet és pártja az 1884. évi 25 éven felüli belga, aki legalább egy év óta
választásokon megbukott és jún. 16. Malou elnök- ugyanazon községben lakik, választó-polgár;
lete alatt új, klerikális kormány vette át az ügye- 2. az a polgár, aki 35 évét meghaladta, házas
ket. Malou mindenekeltt az áUami felekezetnél- ember v. özvegy, gyermekek atyja, továbbá az,
küli iskolák megdöntéséhez fogott. Az 1884 szept. aki legalább 5 frank évi adót flzet, két szavazat20. elfogadott új törvény tetszésére bízta a közsé- tal rendelkezik. Szintúgy az, akinek 2000 frank
geknek, hogy saját költségükön önálló községi is- érték fekv birtoka, avagy 100 frank évi rentéje
kolát tartsanak, avagy pedig a barátokra és apá- van nemkülönben, ki az érettségi vizsgát letette.
cákra bízott magániskolákba küldjék gyermekei- Minden szavazó polgár köteles választójogát gyaket. A külügyi helyzet, nevezetesen a ^o^i/o-ó^/am korolni. Nyssen indítványát, mely az értelmiségi
(1.0.) fejldése kedvezett a kormánynak, melynek
cenzus szempontjából ketts szavazatot biztosít a
élén 1884 okt. óta BeernaeH (1. o.) állott. 11. Lipót felsoroltaknak, a kamara 1893 ápr. 18. 119 szavafelvehette 1885. a Kongó-állam fejedelme címét. zattal 14 ellenében elfogadta. Kiszámították, hogy
Az 1886 jún. 10. választások a klerikálisok iijabb a választópolgárok száma ezzel 1.900,000-re emeldiadalával végzdtek. Az új kamara els sorban kedett.
a gyári munkások nyomorának orvoslására külön
Egy évig csend ült a pártok küzdterén, mígbizottságot választott, de a radikálisok és munká- nem Beemaert miniszterelnök és két társa 1894.
sok nem érték be ezzel és az általános választási le nem mondottak. Beernaert t. i. nem tartotta
jog behozatalát sürgették, továbbá pedig, hogy a a Nyssen-féle «plurális» rendszert elegend erskatonai szolgálat alól pénzzel való megváltás és nek a kisebbség védelmezésére s azért az ú. n.
ezzel együtt a helyettes-rendszer eltörültessék. «arányos választási rendszert» hozta javaslatba.
888. befogadták a flamand nyelvet, minthivatalos Ezt a javaslatot azonban az ad hoc szövetkezett
nyelvet a francia nyelv mellett. Az 1889-iki év ultra-klerikálisok (Woeste pártja) s a radikálisok
a vála-sztójogért való küzdelmek között zajlott megbuktatták, mire Beernaert (és két társa) lele. 1890.
B. 25 milliónyi frankot ellegezett mondott. De Burlet lett utóda, aki az új plurálisa király tulajdonát képez Kongo-államnak, az- rendszer alapján vezette a választásokat. 1895zal a föltétellel, hogy a kölcsön visszaílzetése ben Lipót király kívánságára a hadügyi reform
ból
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került sorra, melyet Brassine tábornok terjesztett el. Sarkalatos vonásai: a hadsereg szaporítása 300,000 fre és a személyes szolgálati
kötelezettség behozatala. Ámde a Woeste-frakció
most is meghiúsította a reformot. Nagy vitákat
keltett a Kongo-állam pénzügyi válsága, mely

Merode külügyminiszter bukását vonta maga után
és melynek megszüntetése végett a király a

-

Belgrium

húznak. Ezt a javaslatot mindkét
nov. és dec. havában elfogadta, míg
a radikális párt által követelt általános választási
jogot egyiittal elvetette. De miután az 1900 májusban az arányos választás (suffrage proportionnelle)
alapján megejtett választásokból kikerült többség számban megfogyott (a kamarában 20, a
szenátusban csak 14 szavazattal rendelkezett), a
kormány válságos napoknak ment elébe. 3 fontosabb kérdés várt megoldásra. 1.
hadügy
reformja. Erre nézve Beernaert és csoportja 'ji
kötelez személyes szolgálatot követelte, Woeste
és hívei azonban ezt ellenezték. A szenvedélyes viták után (1901 dec. és 1902 márc) megszavazott
katonai reform fbb pontjai ezentúl is évenkint
13,300 újonc keríil szolgálatra, kikhez még 1400
f ranknyi flzetést

kamara 1899

gyannatországról B. javára (helyesebben terhére)
lemondott. Midn a többség 1896. a hadi reformot újra elnapolta, De Bm'let De Smet de Nayer
eddigi pénzügyminiszternek engedte át helyét.
Az 1896-iki szi ülésszakban Woeste és pártja a
személyes katonai szolgálati kötelezettséget újra
ellenezte, Brassine megvált tárcájától. Erre az a
furcsa helyzet állott el, hogy egyetlen egy magasabb tiszt sem akadt, aki a hadügyminiszteri önkéntes
tárcát elvállalta volna.

A kormány

tehát,

hogy

A

:

járul. A gyalogságnál 22 hónapig tart a
szolgálati id, a lovasságnál s a tüzérségnél pedig
30 hónapig. A legsérelmesebb pontot a helyettesítési rendszert, a többség továbbra is fenntartotta.
Jobbmódú flatal ember ezentúl is helyettest állít
maga helyett. 2. Azután a Kongo-kérdés került
napirendre. Az 1890 júl. 2. kötött szerzdés, mely-

legalább a nemzetrséget (garde civique) reformálja, a többség által kimondatta, hogy minden
fegyverköteles egyén évenkintö napon át fegyver1898-ban
gyakorlatra behívandó (1897 aug.).
a kamara és szenátus kimondották, hogy a flamand
és a francia nyelv ezentúl egyenrangúak legyenek. nek értelmében Belgium a Kongo-állam megszerAz alsóbb néposztályok fokozódó elégületlensóge zésére igényt nyert, lejárófélben volt. De Smet
a plurális rendszer alapján egyre szaporodó kor- miniszter már most (1901) azt javasolta, hogy
mánypárt politikai irányzatával végre magában a szerzdést 1910 febr, 18-ig meghosszabbítsák,
B. mondjon le a Kongo-államnak nyújtott 25
II. Lipótban is aggodalmakat keltett. Ezért maga
szólította fel a De Smet-kabinetet, hogy a válasz- millió franknyi kölcsön kamatjairól, a kölcsönt
tási törvényt reformálja, de a kabinet inkább le- azonban 1910-ig ne mondja fel. A Kongo-állammondott. Erre (1898 dec.) Van den Peereboom vál- nak járó évi segélyt ellenben (2.500,000 frank)
lalta magára a miniszterelnökséget, kivel szem- szüntesse be. Végül mindkét kamara a kormány
ben az elkeseredett liberálisok, radikálisok és szo- elterjesztését 1902 júliusban elfogadta (1. Kongocialisták (1899 máj. 14;.) szövetséget kötöttek a S. állam). A 3. vitás pont az általános választási
U. (suffrage universel) és a R. P. (reprósentation jog megadását a munkások óriási sztrájkok és
proportionnelle) elvei alapján.
(1902) fegyveres felkelések árán sem tudták kiAz új képviselház még hozzá sem fogott a Van vívni és így ez a kérdés függben maradt.
1902 szeptember 10. megh. Henrietta királyné
den Peereboom-kabinet által elvégre mégis benyújtott törvényjavaslat tárgyalásához, mely a (József nádorunk leánya), Albert hercegnek ellenválasztreformot a klerikális párt javára volt hí- ben, a kiszemelt trónörökösnek 1901 nov. 3. fiúvatva eldönteni, máris Brüsszel utcáin torlaszok gyermeke (Lipót) született.
emelkedtek és forradalmi jelszavak hallatszottak.
B. alkotmányos életében 1902 óta a konzervaA kamara egy 15-ös bizottságra bizta a javaslatot, tív-klerikális többség lassú leapadása a legfontomelyben a kormány 7 nagyobb (liberális érzelm) sabb mozzanat. Létszáma 1908. már csak 87-et
választókerületben az aránylagos választási rend- tett ki, míg a liberálisok 43, a szocialisták 35 s a
szertakarta életbeléptetni. Midn pedig erre nézve demokraták 1 mandátummal rendelkeztek, ad hoc
megegyezés nem jött létre. Van den Peereboom szövetkezve tehát 79 szavazatuk volt. Más baj is
lemondott.Most a mérsékelt klerikális De Smet de bénította a többség akcióképességét a Beernaert
Nayer új kabinetet alakított, mely programm já- és Helleputte körül csoportosuló ú. n. ifjúkleriban kijelentette, hogy az aránylagos választási kális párttöredék olykor az ellenzékkel kezet foreformnak híve és hogy a személyes katonai szol- gott., mely okból a De Smet-kabinet visszalépett.
gálat behozatalát is fogja indítványozni. ígéretét Megelzleg azonban rávette II Lipót királyt, hogy
1899 szén be is váltotta. Az új választási törvény- a bányákban alkalmazott munkások érdekében hojavaslat lényeges pontjai ezek: A szenátus 110, zott törvényjavaslatot ne szentesítse. Ez az állama képviselház pedig 166 tagból áU. Mindazon, leg- csínyre emlékeztet eljárás nagymérv válságot
alább 25 éves polgároknak van szavazati joguk, idézett el, mely az új kormány megalakítását
akik legalább egy éven át laktak ugyanabban a köz- egy hónapig késleltette. Csak máj. 12-én sikerült
ségben. Ketts szavazati joga van minden legalább az eddigi belügyminiszternek. De Trooz-nak kle35 éves ns v. özvegy polgárnak, aki legalább 5 rikális kabinetet alakítani, melybe Helleputte-t is
frank házadót ílzet, továbbá minden legalább 25 bevette mint vasúti minisztert. Programmját
éves polgárnak, aki legalább 2000 frank értékií mindamellett csak 9 fnyi többség vette tudomáföldbirtokkal v. ily érték birtok jövedelmével sul. December 31-én történt hirtelen elhalálozása
rendelkezik. Hármas szavazati jog illeti azokat, után a kamara elnöke, Schollaert, nyerte el a
akik fiskolán szerezték oklevelüket. A szavazati miniszterelnökséget (1908 jan. 8.).
jog gyakorlásának megtagadása oly kihágás,
Azon kérdések közül, melyek emez években a
amely büntethet. A képviselk évenkint 4000 kamarát foglalkoztatták, Anvers város újból
:
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való megersítése nexezená els sorban. Az ellenzék még elvbl is rosszalta a tervet, azt vallván,
hogy B.-nak nemzetközileg elismert semlegessége
elegend biztosíték az ország függetlenségének
biztosítására. A többség sem lelkesedett az ügyért,
de 1906 jan. elfogadta a javaslatot. A vezérkar, e
sikeren felbuzdulva, a Maas-vonalnak a francia
határ (Givot és Charleville) irányában való meghosszabbítását tervezte, egyúttal pedig a hadsereg létszámának 250,000 fre való emelését sürgette. E terveket azonban még Woeste és pártja
is elutasította. Külügyi bonyadalmakat idézett el
Anglia, mely a belga hivatalnokoknak a Kongoállam négereivel szemben követett embertelen
bánásmódja és az angol kereskedk szerzdésellenes háttérbe szorítása eUen keményen óvást
emelt. Miután a Kongo-kormány több rendbeli
visszaélést beismerni volt kénytelen, nemzetközi
bizottság indult a Kongó mellékére, hogy a színhelyen gondoskodjék a bajok orvoslásáról. (Anglia újabban is többször ismételte panaszait.) Az
ország közvéleménye egyébiránt elérkezettnek
látta az idpontot a Kongó- gyarmat 7 év óta vajúdó bekebelezésére és e hangulat a kamarának
1906 dec. 14-én úgyszólván egyhangúlag hozott
határozatában visszhangra talált. A kormány
már most be is terjesztett egy terjedelmes javaslatot, melynek a királyra nézve fölötte kedvez,
B.-ra nézve ellenben igen súlyos föltételeit a
Kongó bizottság nem találta elfogadhatóknak.
Csak hosszadalmas alkudozások után sikerült a
SchoUaert-kormánynak a tetemesen módosított
javaslatot a kamarával 1908aug. 20. elfogadtatni.
A szenátus szept. 9. járult a Kongo-állam bekebelezéséhez és ily módon ez a nagyfontosságú gyarmat 1908 nov. 15. átment B. tulajdonába. (A súlyos föltételekre nézve 1. Kongo-állam.) Az újonnan szervezett gyarmatminisztérium feje, Reiikin
kilátásba helyezte a korlátlan kereskedelmi szabadságot, az adók leszállítását ós a kényszerszabályok eltörlését. Mndezeket Anglia is süi'gette, mely
e reformok keresztülvitelétl tette függvé a
Kon go -gyarmat bekebelezésének elismerését 1 909.
Az 1909. évben újból napirendre tzték a személyes katonai szolgálat kötelezettség kérdését,
melyet ez alkalommal Hellobaut hadügyminiszter
-

Woeste ós pártja pedig újra ellenezték. A kamara dec. 2. 78 70 szavazattal a javaslatot ugyan elvetette, de másrészt az évi ujoncsürgetett,
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hercegnk támadták meg,
mely pör még nem nyert megoldást.
nyai, Stefánia és Lujza

Az új király, 1. Albert még 1909 dec. 23. letette
az alkotmányra az esküt és trónbeszédében különösen Angliának szánt szavakkal hangsúlyozta a
Kongo-államba vetett remények jogosultságát és
Ígéretet tett, hogy B. elvállalt kötelezettségeinek
föltétlenül eleget fog tenni. Az ország feszült
figyelemmel készült az új választásokra, melyek
1910 máj. 22. a kat. többség újabb leapadásával

végzdtek. A kormánypárt többsége 8, a szenátusban 17. A kamarák megnyitása napján (1910
nov. 8.) a szocialisták nemcsak az utcákon, hanem
a trónbeszéd felolvasása közben az ülésteremben
is az általános egyenl választójog érdekében nagy
tüntetést rendeztek, úgy hogy Albert király alig
birt szóhoz jutni. Az eílenzék azonban kijelentette,
hogy a mozgalmak éle nem a királyi pár, hanem
a gylölt kormány ellen irányul. Nov. 19. az egész
ellenzék feliratot intézett a királyhoz, melyben a
kamarák iijabb feloszlatását kérte, amiben a tarthatatlan helyzet egyedüli orvosságát látják. 191
márc. egy iskolai reformjavaslat támasztott a
liberális ellenzéken újabb vihart.
Irodalom. Pirenne, Bibliographie de 1 histoire de Belgique, 2. kiad., Gént Í90i; u. a. GescMchte Belgiens, né-

metre ford. Arnheim, Qotha 1899—1907, eddig 3 köt., terjed 1567-ig
Juste Tivadar, Hist. de la Belgique, 2. kiad.
2. köt.
Naméclie, Cours d'hist. nationale, 32 köt. Vercamer,
Hist. du peuple beigique et des institutions, 1880 E. Poullet,
Hist. politique interné de la B., 2. köt. 2. kiad.; Wenzelburger, Gescli. der Niederlande, a 2 els kötet. A németalföldiek szabadságharcáról szóló müvek, mint Motley, Kervyn
van Lettenliove, Gacliard, Prescot, Juste müvei B.-ra is vonatkoznak Blok, Qesch. der Niederlande (Gotha 1910-ig
4 kot., mely 1648-ig ér)
Juste, Hist. du congrés national ou de la fondation de la monarchie belge, 3. kiad. 2.
u. a., Les fondateurs de la monarchie belge, 26
köt., 1880
kötet u. a. La révolution belge de 1830., 1872. 2 köt.
Nothomb, Essai histor. et polit. sur la révolut. beigique,
Thonissen, La Beigique sous le régne de
4. kiad., 2. köt.
Leopold I., 2. kiad. Hymans, Hist. parlamentaire de B.,
5 köt.; u. a., La B. contemporaine, 1880; Wauters, Tables
chronologiques de chartes et diplomes concernant la B.,
7 köt.; u. a., Libertás communales en B. és Les communes
belges, 5 köt.; Laveley, La revision de la constitution beigique 1892, 1893
u. a.. La Beigique sons la doraínatiou
frangaise, 2 köt
1896; Deploige et Heuvel, Le referendum
en Suisse et en B., 1892 Darcy J., La neutralité de la B.,
1892 Vautiei-, Das Staatsrecht des Königreichs Belgien, Preiberg 1891
Balau, 70 ans d'histoire contemporaine de la
Delannoy, Les origines diploB., 1815—85., 4. kiad. 1891
matiques de l'iudépendance belge 1830—31, 1903 Descamps
E., La neutralité de la Beigique, 1902; Bertrand L., Hist.
de la démocratie et du socialisme en B., 2 köt., 1906—8;
Wilmotte M., La B. morale et politique, Paris 1902 Van
der Linden, Album historique de la B., L 1910 Charriant,
La B. moderné, 1910. Brants, La Beigique au XVIL sióele,
;

;

;

;

;

;

;

;
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jutalék számát 1.3,300-ra fölemelte. A SchoUaertkabinet nem érte be ezzel a félsikerrel, hanem Louvain 1910.
néhány hét multával terjedelmes hadügyi reforBélgörcs (colica). A belek ers összehúzódámot nyújtott be, melynek alapvet cikkelyét, sával, feszülésével vagy heves mozgásával ela helyettesek eltörlését és a személyes szolgálati idézett hashártya-vongálódástól ered intenzív
kötelezettséget a kamara 1909 nov. 17-én lOO sza- fájdalom a hasban. Számos betegségnek, így bélvazattal 58 ellenében elfogadta, azzal a föltétellel, hurut, bélelzáródás, ólommérgezés stb. tünete.
hogy egy-egy család férfitagjai közül csak egy Könnyen összetéveszthet más görcsös hasfájástartozik katonának menni. Említésre méltó, hogy sal, így az epehólyag, epeutak, vesemedence,
a kamara 1908 dec. 19. a nknek megadta az aktiv húgyvezeték, hólyag, ni nemi szervek stb. haés passzív választójogot.
sonló jelleg fájdalmaival. Lásd a megfelel címII. Lipót megélte még a
óhajtott Kongo- szók alatt.
kérdés és hadi reform megoldását és 1909 dec. 17.
Belgrád, adók. Modrus-Fiume vm. cirkvenicai
megvált az élettl. A lakosság nagy része és kü- j.-ban, (1900) 2168 horvát-szerb lak. u. p. és u. t.
lönösen a szocialisták által rossz szemmel nézett Grizane.
Vaughan bárónnek csakhamar el kellett hagyBelgrád (vagy Nándorfehérvár ; szerbül Beonia B.-ot, míg a király végrendeletét saját leá- grad a. m. fehér vár ; törökül Dar u( Dzsihad a.
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;

_
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nagyobbára Szavojai Jen idejébl maradtak fenn
bár el vannak ágyukkal látva, a jelenkor hadvisel eszközeivel szemben védelmet már nem
nyújtanak. A vár és a város közt 200 m. széles,
nápolyi vasút mellett, (1910) 90,000-en fölüli azeltt kopár tér feküdt, a Kalimegdan, amelyen
lakossal, akik közt SöVo idegen származású. a törökök azeltt a szabadságukért harcoló szerA várból és a tulajdonképeni városból áll. A fels beket nyársba húzták a 60-as években parkká
vár a Száva fölött, 47 méter magas, meredek alakították, ma az elkel társaság sétahelye;
hegyen áll benne van a katonai fparancsnok- K.-i részét újabban szerb költk és tudósok bronzság épülete, amelyben egykor a török pasa mellszobraival ékesítették; nagy lépcs (Veliki

m. vallásháború színhelye). Szerbország fö- és
székvárosa, a Duna és Száva összefolyásánál,
azok jobbpartján, Zimonnyal szemben, 73 méternyire a tenger szine fölött, a budapest-konstanti-

;

;

néhány kaszárnya, a katonai kórház, sztepeni) vezet le a Szávához, illetleg a rajta
egy mély kút, amelybe 400 lépcs vezet le, egy lev hajóállomáshoz. A város maga, amelyet
török szentnek és az itt megfojtott Kara-Muszta- az újabb idben sok szép új épülettel ékesífának sírja és egy régi kápolna, a Ruszjica- tettek, 6 kerületre oszlik: 1. a dunavszki kvart
templom, amelyet a törökök puskaportárul hasz- vagy dorcsol, a török városrész, a vártól keletre
náltak; a kazamatákban láncra vert rabokat fekszik egykoron, midn a török volt az úi', ez
tartanak fogva. Az alsó, úgynevezett vizivár- volt a város frésze most már kevés dolog emléban nagy árútárak, mhelyek, egy török fürd, keztet a török uralomra csakis néhány elhagyaa szép, Szavojai Jen által 1719. épített Károly- tott utca, néhilny török Ízlés, rendkívül elhagyacsászár-kapu, a Duna tszomszédságában pedig tott kávéház és a Dzsámija török mecset most a
a hírhedt Nebojsza (Ne féljf) torony, az egye- spanyol zsidók és a dunai halászok lakóhelyéül
düli ilyen épület áll, amely az egykor számos szolgál. A többi török épületet lerombolták és újatorony közül fennmaradt. A mostani erdítmények kat áUítottak heljükbe, többi közt néhány középülakott,

;

;

:

;
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letet,

mint a

Szt.

Száva tanítóképzt és néhány

követségi palotát. Jen iierceg palotájának csekély romjai is itt vannak. 2. A városki kvart
az elbbitl Ny.-ra: ebben van az 1842. épült
szép, Mihály arkangyalnak szentelt székesegyház, messze látható tornyával és az Obrenovicscsalád kriptájával a király -téren (Kraljev Trg)
áll az egyetem, amelynek két fakultása (jogi és
bölcsészeti) van, a nemzeti könj-vtár (150,000 kötet)
és a múzeum, elég gazdag éremgyüjteménnyel,
értéktelen képtáiTal, szerb és római régiségekkel,
többi közt Konstantin bronz-fejével. A tér ÉNy.-i
oldalán látható Pancsicsnak, a szerb természettudósnak bronz-szobra (Jovanovicstól 1897-bl).
Ugyanebben a városrészben vaimak még a nagyobb hotelek, kereskedések és az 1871. épített
színház azon a helyen, ahol 1790. Laudon a Sztambulkapija nev kaput építtette; a színház eltt
áll az 1868. meggyilkolt II. Obrenovics Mihály
lovagszobra ércbl, amelyet 1882. lepleztek le.
5. Aszávszki kvart a Száva partján, a vár alatt;
itt van a pályaudvar a Dimagözhajózási társulat kikötjével, árutárakkal és fvámházzal. 4. A teraziszki kvart: ebben van a Ivralj Milanovaulioában a királyi kastély, a konak, kétemeletes
:

három kupolával és nagy fogadó termekközelében a kultusz-, a külügy- és hadügyminisztérium és a föposta-palota a Kneza Milosaulicában a szkupstina háza, végül az etnográfiai
múzeum. 5. A \Tacsarszki kvart itt van a pénzügyi és a f öldmívelésügyi minisztérium, az osztrákmagyar követség háza és számos villaszer épület.
6. Á palilulszki kvart a város legrégibb templomávfil és a temetókkel. A föntebb említett egyetemen kí\iil van B. -uak 3 gimnáziuma, 1 reáliskolája, 1 papi szemináriuma, 1 tanítóképzje, 1
katonai akadémiája és 1 felsbb leányiskolája.
új épület,

kel

:

;

Tudományos

intézetei : a tudományos akadémia
(1886) és a tudós társaság (1842 óta). A torna- és

lövészegyesületen kívül több jótékonysági egyesület és egy vöröskeresztegyesület is áll fenn. Összesen 10 politikai, 3 kereskedelmi, több szaklap és
4 szépirodalmi lap jelenik meg itt. 1893 febr. óta
villamos világítása és villamos vasútja is van
csatornázása most épül.
Az ipar még kezdetleges és inkább csak háziipar. A gyáripar megalapítására még csak az

els

kísérletek tétettek

meg 4 gzmalom,
:

1

br-

gyár, 1 posztógyár, 10 könyvnyomda, 6 téglagyiir,
2 szesz-, 2 sörgyár, 1 ércönt. 1 kalapgj'ár és
nagy vágóhíd áll fenn. A kereskedés igen élénk
Szerbia külkereskedelmét nagyobbára B. közvetíti;
a nyugateurópai iparcikkeket ide hozzák be és a

nyerstermékek legnagyobb részét innen viszik
ki. Az iparosok nagyobbára idegenek
a kereskedelem ellenben jobbára szerbek kezében van
a kereskedelem érdekeit szolgálja a kereskedelmi
és iparkamara, a szerb nemzeti bank és több
;

más

bank.
lakóinak legkedveltebb kiránduló helye
Topcsider (vasúton V« óra), kedves fetvésü, szép
parkban épült egyszer épület, közelében egy
B.

templommal. A kosutnyákban (szars-as-park) van
III. Obrenovics Mihálj-nak egy kereszttel megjelölt

ölték.

kenotaíiuma,

ott,

ahof orgvilkosok meg-
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B. közigazgatási hatósága egy polgármesterbl, 7 tanácsosból, 5 titkárból és 32 flzetés nélküli tanácsosból, illetleg

képviselbl

áll.

Története.

B. sztratégiai fontosságát korán
felismerték. A rómaiak B.-t Singidunum néven
Fels-Moesiához csatolták. A középkor folyamá-

ban Álba Bulgarorum-, Belogradum- és Ballegradanak hívták. A VII— IX. sz.-ban az avarok birtokában volt, azután a bolgárok, majd pedig a
bizánci császárok hatalmába keiiilt. 1070 körül
Xiketász volt B. görög parancsnoka, ki szabad
átjárást engedett a rabló bessenyknek midn
ezek a Dunán át hazánkba csaptak, Salamon király
Géza és László hercegek kíséretében B.-ot kemény
;

vette. Niketász derekasan ellentállott,
egy magyar leány az alsó várost felgyújtotta, a magyar sereg a támadt zavar közepette
a várost elfoglalta, mire Niketász szabad elvonulás

ostrom alá
de

midn

feltétele alapján

a fellegvárt

feladta

(1. /. Géza).
kézre került
és a görög befolyás korában több csata zajlott le
a város határában és vidékén. 1182-ben III. Béla
vezetett B. tájékára hadat, hogy Komnenos Andronikos ellencsászárt megfenjitse, Manuel halála
utáu pedig B.-ot visszavette. Mióta IV. Béla király
a macsói bánságot megalapította, B. is a magyar
fennhatóság hatalmi körébe esett. (V. ö. Szerbia.)
1426-ban Lázárevics Istv^án szerb fejedelem Zsigmond királlyal oly szerzdést kötött, hogy utóda,

is

A XII. sz.-ban a város megint bizánci

Brankovics György, Zsigmondnak majd hséget
fogad, B.-ot pedig és több más fontos szerb várat
a magyar kormánjTiak fogja átengedni (ami meg
is történt).

A XV. század közepe óta a török mind jobbanjobban elrenyomult Szerbiában. 1440-ben Murád
szultán hasztalan ostromolta Belgrádot. Az 1456.
évben Mohamed szultán roppant sereggel fogott
Belgrád ostromához. Szilágyi Mihály azonban
mindaddig derekasan ellenállott, míg Hunyadi
János és Kapisztrán János lelkes keresztes
Aátézeikkel a város felmentésére megérkeztek.
Hunyadi elbb a török gályák során át tört
magának utat a várba azután júl. 21. \ásszaverte
a szultán rohamát és másnap maga támadta meg
a törököket, kiket fényesen legyzött. A belgrádi
diadal a hadi történetnek egyik legbámulandóbb
eseménye. A felmentett várban folj't le ugyancsak
(1456 november 9.) az az izgalmas jelenet, melynek a cselszöv Ciliéi Ulrik esett áldozatul. Maga
B. ezóta egészen 1521-ig félelmetes végbástj'ául
szerepelt a félholddal szemben, melynek be%'étele
csak II. Szolimán szultánnak sikerült, ki 1521
nyarán Szabács bevétele után Belgrádot is ostrom
alá vette. A vár bástyái jó karban voltak és a 700
fbl álló rség több mint 20 ostromot vert visaza.
midn azután az alsóváros mégis a szultán
kezébe keriilt, a megfogyott örs^ a fellegvárba
vonult vissza. A csapat vezére, Oláh Balázs, maga
Í9 súlyosan megsebesült, a magyar és szerb lakosság között pedig viszály támadt. E zavar közepette az áruló Morgay János hadnagy, az elesett
Móré Mihály utóda, a törökökhöz szökött, kiknek
nevében azután Oláhnak kegyelmet biztosított,
ha a várat a szultánnak átadja. Oláh erre a szerb
lakosság kívánságára aug. 29. a fellegvárt szabad
elvonulás feltétete alapján Szolimánnak csak;

;

Bélgümökór

Belgrád

Ugyan át is adta, de midn maroknyi esapatjá- várt azonban ekkor is 1806-ig ós 1812— 67-ig töval Zimony felé vonult, a törökök az adott szó rök rség tartotta megszállva, mely körülményellenére felkoncolták.
1521—1688. B. török kézben volt.

Ez utóbbi
évben a szövetséges felment hadak Miksa bajor
fejedelem, Scherffenberg, Starhemberg Guidó és
a fiatal Szavojai Jen vezérlete alatt hozzáfogtak Belgrádnak visszavívásához, mely Ibrahim pasa derék ellentállása dacára célhoz is veze-

A vár átadása után (szept. 6.) a török lakosok
a császári parancsnokkal szerzdést kötöttek, hogy
200,000 forint lefizetése után családostul, barmostul B.-ból hajón elköltözhessenek. Éppen hozzáfogtak a pénz olvasásához, midn a dologról értesült
Thököly néhány török lovassal közöttük termett, a
pénzt lefoglalta, a császári biztosokat pedig és a
törököket megszalasztotta az utóbbiak a készenálló hajókra menekültek, melyek új hazájukba,
Bolgárországba vitték ket. B. ez években jóformán csak a katonai örségnek volt lakóhelye,
a többi lakos elszéledt. Köprili Musztafa 1690.
60 ezer emberrel B. jelent meg eltt, melyet Croy
herceg 5 ezer katonával védelmezett. Bktor aug.
8. a lporraktár levegbe repült, minek következtében az rség legnagyobb része szörny halált
halt, maga a vár és város teljesen romba dölt^
Croy herceg pedig kénytelen volt a füstölg romokat Köprilinek átengedni. Az 1699-iki karlóczai
béke értelmében B. török kézben maradt. Csak
18 év múlva sikerült a császáriaknak a fontos végvárat ismét hatalmukba venni.
1717-beu ugyanis Szavojai Jen herceg (ki alatt
Pálffy János, Starhemberg, Mercy, Nádasdy állottett.

;

több Ízben vérengzésekre szolgáltatott okot. 1862.
parancsnoka a várost bombáztatta.
Ekkor azonban a nagyhatalmak közbeléptek és nekik köszönhették a szerbek, hogy 1867. a gylölt
török katonaság a fellegvárt átadta és a félhold a
vár falairól eltnt. Ekkor a török lakosság zöme
is otthagyta Belgrádot. Midn 1882 márc. 6-án
Milán fejedelem magát szerb királlyá proklamáltatta, B. királyi székhellyé lett.
pl.a fellegvár

Irodalom. Amennyiben B. története sokszorosan összeköttetésben áll hazai történetünkkel, a magy. történeti kézikönyés a Hunyadiak korát tárgyaló munkák jönnek tekintetbe. Továbbá a Szerbiáról és a törökökrl szóló munkák.
(Ujabb mü Jorga, Gesch. des osman. Reiches. eddig 3. köt.).
Speciális kérdésekre nézve 1. Kiss János, Hunyadi Jánosutolsó hadjárata (Akad. értekezl. 1875); Olchváry, Hunyadi
János hadjáratai (Ludov. akad. Közlönye 1886): R. Nisbet
Bain, The siege of Belgrád by Muhammed 11. (English Historical Review 1892. 235 1.); B. története, Századok, 1870.„
233.
Kropf Lajos, Fullár E. jelentése B. ostromáról (Századok 1896); Kupelwieser, Die Kámpfe Ungarns mit den
Osmanen, Wien 1835 Kiss Lajos, Nándorfehérvár bukása
1521. (Hadtörténeti közlemények H. köt. 1889. (V. ö. Századok
1876., 697 és 611. és 1869., 236., 415. 1.); Arneth, Gesch.
des Prinzen Eugen és a bécsi hadügyi minisztéiium által kiadott Peldzüge des Prinzen Eugen c. nagyszabású munka
(16 és 17. köt); Karácson J., III. Károly hadjárata (Hadt.
Közi. 1892); Langer, Serbien unterder kais. Regierung.
(Mitteilungen d. k. u. k. Kriegs-Archivs 1889) és ugyané
vállalat V. kötetében megj. tárgyilagos leirás az 1716— 18.
háborúról. Az 1737—1739. háborúról 1. az irod. Krones-nél,
Handbuch IV. köt. 120—122; Salamon Per., Az 1737. hadjáratról (Budap. Szemle 1876 23. szám); Wiener, Az 1789-iki
török hadjárat (Mitteilungen des Kriegsarch. 1885); Schwickernek a bánságról írt müve, Szentkláray Jen, A dunai hajóhadak története, 1886. (L. Hunyadi László gr. eladását,,
melyet 1884. a régészeti tái'sulat jan. ülésén tartott.); Stefanovic-Vilovszky, B. unter d. Regierung Karis VI. 1717 39.
(Wien 1908); Gábor Gyula, A B.-l tud. Akadémia magyar
oklevelei (Századok 1909, 153. és 773. 1.).

vek

;

;

—

komolyan hozzáfogott B. visszafoglalásához.
Elször is átszállította hadának egy részét a DuBelgrand (ejtsd: beigraS), Eugéne, francia mérnán, minden oldal fell elzárta a várost és csak
most kezdette a várat ersen lövetni. Musztafa nök, szül. Evryben 1810 ápr. 23., megh. Parisban
várparancsnok 30 ezer emberrel vitézül ellent- 1878 ápr. 8. Tagja volt az Institut-nek. Az ö vezeállott annál is inkább, mert tudta, hogy Chalil tésével készültek el Paris városának nagy vízvetak)

nagyvezir felmentésére közeleg. Chalil

júl.

30.

csakugyan meg is érkezett és Jen táborát ugy
vette körül, hogy ez két tz közé szorult. Jen
ekkor arra határozta el magát, hogy a nagyvezir
támadását megelzi. Vékony János egykori kuruc
vezér, kit Chalil titkon a várba küldött, a Musztafa
pasának szánt levéllel Pálffy Jánoshoz ment, ki
a levelet tüstént Jennek kézbesítette. A levélbl
megtudták a támadás napját. Ezt megelzend,
Jen aug. 15. hajnalban, a sürü köd dacára Chalilnak álomba merült hadát megtámadta, mely
teljes vereséget szenvedett.

A gyzelem

láttára

B. parancsnoka, aug. 22., az rség és lakosság
kíséretében a városból elvonult. 1717 óta B. tehát
megint keresztény kézben volt, de csak 1738-ig.
Ez évben Szukow parancsnok gyávasága, Neip-

A Szajna árvizének magasságát Parisban 4—5 nappal a bekövetkezés eltt jelezni tudta. Irodabni mvei La
Seine Travaux souterrains de Paris Les aqueducs romains, stb. Sok becses értekezése jelent
meg az Annales des Ponts et Chaussées-ban.
zetéki ós csatornázási munkálatai.

:

;

;

Belgrano,ilííínweZ, argentínai államférfiú, szül.

Buenos Aires-ben 1770 jún. 8., megh. u. o. 1820.
Hazájában a reformeszmók elharcosa volt és a
fvárost egy ízben az angol flottával szemben
megvédte. Az 1810-iki felkelés révén a hadsereg
parancsnoka lett; de Paraguayi nem bírta leigázni és a Fels-Peruban (Bolívia) hadakozó spanyoloktól végül vereséget szenvedett. 1815-ben
Madridba küldték, mint követet. V. ö. Mitre, História de B. (Buenos Aires 1859, 2 köt).
Belgravia (ejtsd: beigrevie), 1. London Westendjének D.-i része a Hydepark, Brompton, Westminster és Chelsea között, az utóbbi évtizedek
alatt épült pompás utcákkal és terekkel, (i9oi)

perg császári biztos kétszín magatartása és
Wallis tábornok ügyetlensége a várost szept. l.a
törökök kezébe adta, kik a paszarovici béke értelmében továbbra is megszállva tartották. E kudar2. B., Lelcester (1. o.) külvárosa.
cot Laudon tábornok tette jóvá, ki B.-ot 1789 55,812 lak.
okt. 9. kemény ostrom után 445 ágyúval kezébe
Bélgurdély, 1. Béldivertikulmn.
kerítette. II. József utóda azonban, II. Lipót^ kényBélgümkór('P/í/úÍ6' ^nesaraica, enterophtisis,
telen volt B.-ot a szisztovai békében 1792. vissza- tabes mesaraica v. intestbialis) a B. a bél és a
fodormirigyek tuberkulózisa. A gümökór ritkán
adni a szultánnak.
A szerb felkelés napjai óta (1. Szerbia) B. fvá- kezddik a bélben akként, hogy valaki a táplálérosa volt ugyan az új fejedelemségnek, a felleg- kával eszi meg a bacillusokat ós ezek megtelep-

—

,
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szenek a bélben Ily esetek (primer B.) úgyszólván csakis a gyermekkorban fordulnak elö. A
gyakoribb esetek a másodlagos B. esetei, amidn
riidóvészes egyének a lenyelt köpeteikkel vagy a
vér útján fertzik önmagukat. A B.-ban a bél
tüszöi beszrdnek, majd elsajtosodnak és kifekélyesednek, e\'vel egyidejleg megduzzadnak, majd
elsajtosodnak a bélfodrok nyirokmirigyei. Tüneigen makacs hasmenés, amely minden diétiéi
tás és gyógyszeres kezeléssel dacol, rendetlen
lázak és fájdalmasság a hasban. A betegek rövid
id alatt csontvázzá soványodnak és a nagy elgyengülés folytán valami közbejött infekció csakhamar véget vet szenvedéseiknek. Máskor a halált a bél átlyukadása folytán keletkez hashártyagyuladás okozza. A kezelés tehetetlen, a hasmenést alig sikerül csillapítani és a betegek feltáplálása is akadályokba íitközik.
Belgyógyászat, az embeii test bels szerveinek
:

gyógyításával foglalkozik, melynek feltétele a
betegségi folyamatok ismerete (B.-i kórtan) és a
betegségeknek az életben való felismerése (B.-i
diagnosztika). A B. határait szigorúan megvonni
nehéz, mert a bels szervek megbetegedése igen
gyaki'an sebészeti beavatkozásokkal gj'ógjitható.
így pl. már Hippokrates korában is a genyes mellhártj'agjTiladást sebészileg kezelték. Az a nagy
lendület, amelyet a sebészet fejldése az utóbbi
idben vett, a sebészet körét nagy mértekben növelte és azóta az azeltt B.-ilag kezelt betegségek
nagyobb számban kezeltetnek sebészi eljárásokkal. De ez a bels betegségek lefolyásáról való
ismereteket csak mélyítette, pl. a vakbélgyuladás és az epek betegségek kórtanát és diagnózisát illetleg. A B. körét továbbá az idegbetegségek elkülönítése által akarták kisebbíteni és
bár vannak az utóbbi diszciplínának önáUó képviseli, mégis a B.-i iskolák és tankönyvek mindenkor felölelik az ideggyógyászatot is, mely a
B.-tól elszakítva talaját veszti. Ugj'anez áll a

Bélgryuladás

kiadás i8di); Korányi Frigy es, Kétiy
Árpád, A B. kézlkönvve (6 köt.,
1898—99) Korányi Sándor, B.-i eladásai 1910.
Eddig 2 köt. (folytatólagosan megjelen munka).
Német nyelven Strümpell, Lehrbuch der speciellen Path. u. Therapie der inneren Krankheiten
(1907, XVI. kiadás) J/mw^, Lehrbuch der inneren Medizin (V. kiad. 1908, 1. kötet), megjelent
magj'ar fordításban is (1908). Tanulóknak ajánl(2 kötet. 3.

Károly és

Bókay
:

:

;

ható.

Nagyobb gyjt-

és

forrásmunkák

:

Noth-

Pathologie u. Therapie (1894,
24 köt.). Francia nyelven: Debove el Achard,
Manuel de médecine (1892 97, 9 köt.). Angol
nyelven Aübutt, A System of Médecine (8 köt.,
II. kiad.). Számos folyóü'at szolgálja kizárólag a
B. haladását. Legfontosabb Deutsches Archív f
Klinische Medizin Zeitschrift f. Klinische Medizin
Centralblatt f innero Medizin Ergebnisse
der inneren Medizin Archives génerales de Médicine. Még több folyóirat foglalkozik a B. speciális
ágaival (szív-, gyomor-, bél betegségek, fertz
betegségek, ideggyógyászat, terápia stb., 1. o.).
Belgyógyászati klinikák. Állami egyetemi intézetek, amelyek hármas célt szolgálnak 1. az
orvostanhallgatók belgyógyászatra való oktatása,
2. bels betegségben szenved betegek gyógyítása,
3. a belgyógyászati tudomány fejlesztése. A tanítás fleg gyakorlatilag történik, eszközei a betegekrl tartott eladások, betegvizsgálások, laboratóriumi gyakorlatok. Minden klinika élén egyetemi tanár áll, aki a klinikának igazgatója is. Orvosi személyzete több tanársegédbl, gyakornokokból, esetleg adjunktusból áll. A budapesti egyetemen három, a kolozsvárin egy belgyógj'ászati
kUnika van.
nagel,

Specielle

—

:

:

;

;

.

;

;

:

Belgyógyászati kongresszus, idszakonként
összejövetel a belgyógyászat aktuális
kérdéseinek a megvitatása és újabb kutatások
els közlése céljából. A német B. 1883. alakult és
azóta minden tavasszal három napi tartammal
fels levegutak megbetegedéseire nézve is (orr ülésezik Wiesbadenben, újabban néha más német
és gégebajok), melyek a sebészi eljárások kiépü- vagy osztrák tudományos központban. A francia
lésével szintén önállóságra törekszenek. A gyer- és olasz B.-ok vándor-gjTÍlés jellegek és két
mekon'oslás elkülönítése csak küls okok miatt évenként üléseznek. Több jelentékeny felfedezést,
történt, lényegében módszertana a B.-éval egye- pl. tuberkulózisbaeillust (Koch) és a salvarsanzik. A B. köre az utolsó esztendkben azonban kezelést (Ehrlich) ilyen kongresszuson mutatták
más ú'ányban gazdagodott, amennyiben újabb be elször. Magyarországon a Magyar orvosok
vizsgálati eljárások (Röntgen, szerológia, hema- és természetvizsgálók vándorgyülésé-nek (1. o.)
tológia, bakteriológia) és új gj-ógjitó eljárások belgyógyászati szakosztálya egyelre a B.-t he(szérum-, organo-, fizikai-, Röntgen-, rádium-,
fény -terápia és a tudományosan megalapozott kemoterápia) járultak a régi eljárásokhoz. Egyébként is a B. megtartja régi vezérszerepét, amenynyiben a kórboncolástan, a kórszövettan, a fizikai diagnosztika, a kísérleti kórtan, a gyógyszertan, a közegészségtan, szóval az orvosi tudomány
minden szakasza motívumait a B.-ból meríti és
viszont eredményeivel a B.-ot gazdagítja. A B.
tanítását a magyar egyetemeken 4 rendes tanszék
gyakorolja. Ezek élén Budapesten Kétly Károly,
Jendrassik Ern és báró Korányi Sándor, Kolozsvárott Purjesz Z.sigmond állanak. Ivívülök még 8
rendkívtlli és 13 magántanár tanítja a B.-t. A B.
tan- és kézikönyv'ei «Különös kór- és gyógj^tanw
elnevezés alatt is szerepelnek. A legkiválóbb magyar müvek Purjesz Zsigmond, A B. tankönj've
:

ismétld

lyettesíti.

Bélgytüadás (enteritis), a bél különböz rékülönböz mértékben való lobosodása.

tegeinek,

Többnyü'e a bél nyálkahártj'ája beteg. Ersen kinyákkal fedett, a nyiroktüszk
szintén duzzadtak, helyenként kifekélyesedtek,
itt-ott vérzések találhatók. Mikroszkóppal látjuk,
hogy a bél hámja leválik, az egyes sejtek nyálkásan elfajulnak, a nyákhártya mélyebb rétegeiben sejtes beszrdés. Idültebb esetekben a nyákhártya esetleg sorvadt. Ha az elváltozások csak
a nyákhártyára vonatkoznak, akkor bélhurut-Tóly
azaz katarrusról beszélünk. Súlyosabb esetekben
a bél izomrétegei, st néha a küls savós hártya
(hashártya) lobosodik. Gyakori ez a vakbél és a
féregnyúlványgyuladásnál (1. VakhélgyuladáSy
HasMrtyagyuladás, Tiflitisz, Peritiflitisz). A B.

pirult, duzzadt,

Bélgryuladás

heveny

és idült

Béigryuiadás

formában jelentkezik. Ezek közül

csak a könnyebb formákat nevezzük bólhurutoknak. Mint kórokozók szerepelnek romlott tápanyagok, esetleg mérgek (arzén, higany, réz), túlságosan ersen ható hashajtók. Hurutot okoznak
vérkeringési zavarok (szívbajok, májbajok kisóretóben), a mechanikai nyomás, melyet hosszantartó régi bólsártömegek tartanak fenn továbbá
fertzések, melyek vagy magukban lépnek fel,
mint az úgynevezett nyári hasmenéseidnél (para:

;

tifusz fertzések),

vagy pedig

általános

fertz

betegségeknek rószjelenségei (tifusz, dizentéria,
kanyaró, szepszis, kolera).Daganatokhoz, szkületekhez, különböz eredet fekélyes folyamatokhoz is csatlakozhatik B., néha a gyomor kemizmusának a változásai, sósavhiány a B. elsdleges okai. A B. tünetei annak székhelye, súlyossága szerint különbözk. A heveny B. tünetei

majdnem

állandó hasgörcsök, élénk korgás, puffadás, hasmenések; a szék nyákos, esetleg sárga,
változatlan epefestékkel. Szaga intenzív, rot-

hadt vagy savanykás

;

néha már szabadszemmel

mutat. Minél erösebb
a vastagbélnek a hurutban való részesedése, annál gyakoriabbak és folyékonyabbak az egyes
székek. A vastag-B.-ra (colitis) jellemz a kínos
székelési inger (tenesmus, 1. o.), vért szintén többnyire a vastagbélhurutnál találunk. Ahol a B.
oka fertzés, ott a láz igen magas, Idilönösen
gyermekeknél. Ritkább és csak súlyosabb esetekben jelentkez tünetek a lépduzzadás, a vizelet
kiválasztásának egészen az eltnésig való csökkenése, igazi vesegyuladás kifejldése. A hevenyhiu'ut azonban többnyire kedvez lefolyású, néhány napig, legfeljebb 2—3 hétig tart. A súlyos
fertz és mérgezési esetek kivételével erteljes
felntteknél gyógyulással végzdik.
Az idült hurut vagy a hevenybl fejldik, vagy
pedig idült módon ható ártalmak (célszertlen
változatlan

ételrészeket

táplálkozás, alkohoUzmus) következménye. Tünetei bizonytalanabbak hasmenés és székrekedés
váltakozva, fájdalmak, korgás, általános bágyadtság, fejfájás, szédülés, általános lesoványodás.
Az egyes bélrészek hol petyhüdtek, hol görcsösen
:

Különös fontosságúak még a csecsemk bélEzek fképen a nyári hónapokban halmozódnak és mesterségesen táplált csecsemknél
gyakoriabbak, mint a természetesen tápláltaknál.
A legfbb oki mozzanat ennélfogva a (;élszertlen, fképen baktériumokkal fertzött táplálék.
Többnyire nemcsak bélhurutról van szó, hanem
hurutjai.

az egész emésztési traktust ér gastro-enteritisA betegség igen hevenyen folyhatik le, a
csecsemk a nagy vízveszteség következtében igen
hamar omlanak össze, az arckifejezés aggastyánszervé válik, a kutacsok besüppednek, az élet
vége felé tdgyuladások és az agyhártyagyuladáshoz hasonló tünetek lépnek fel (hydrocephaloid). A s.Ték vagy vizes vagy vagdalt kinézés,
néha zöld. Más esetekben a betegség kevésbbé heves lefolyású, hanem inkább idült, közbe-közbe
heveny rosszabbodásokkal. Nincs betegség, mely
a csecsemket annyira sorvasztaná és veszélyeztetné, mint ez. Célszer gyógykezelés mellett a
legtöbb csecsem megmenthet, a legroharaosabb

röl.

lefolyású eseteket kivéve.
A B. gyógyítása többnyire azzal a feladattal
kezddik, hogy az ártalmas béltartalmat eltávolítjuk (ricinus, calomel) minden táplálékot, mely
a beleket ermüvi vagy kémiai úton izgathatná,
távoltartunk. Gyér, folyékony táplálék adandó,
nyálkás levesek, húsleves, ersen hígított tej, tea.
A hasmenés megszntetésére ópiumot, tannint és
készítményeit, biszmutot adunk. A bél dezinflciálására aUíalmas a naftalin, vastagbeleknél a szalicil beöntósek. A has melegen tartandó. Minden
lázas beteg ágyba kerül. Még javulás esetében is
hosszabb ideig a diéta igen óvatosan kezelend.
Erhanyatlás mellett adjunk vörösbort. A patkóbél sárgasággal járó hurutjánál szokás rebarbarát
és kis mennyiség karlsbadi vizet rendelni. A végbél, S-alakü bél és a leszálló vastagbél hurutjánál
tannin-, ezüstnitrát- és enyhébb esetekben keményít-beöntések használatosak.
A csecsemk bélhurutjánál nagyon fontos a

betegeket 1—2 napig éheztetni, illetve csak teával táplálni, késbb igen lassan a tej mennyiségét fokozni. Legjobb az anyatej, de ahol ez nem
áll rendelkezésre, oktassuk ki az anyákat a tehéntej célszer használatára. A tej mindenkor hígítandó és pedig 70/0-os tejcukoroldattal, vagy pedig zab- vagy rizsfzettel megfelel tej- vagy
malátacukor hozzáadásával. Néha kénytelenek
vagyunk tejszurrogátumot adni, pl. a Keller-iéle
malátalevest, a Biedert-féle tejszinvegyüloteket

összehúzódtak. A székben különböz formában
találunk nyákot, a vastagbélhurut egyes eseteiben
összefügg cafatokban (colitis mucosa). A lefolyás hosszadalmas, de a gyógyulás lehetséges.
A B. különös formája az, mely az úgynevezett
duodenumot (patkóbelet) éri, amennyiben az inkább gyomortnetekkeí és napokig vagy hetekig
tartó sárgasággal jár (hurutos sárgaság). A vas- (Ramogen) és a célszeren elkészített gyermek
tagbél legalsó részének, az S alakú bélnek és a liszteket. Súlyos esetekben szükséges a gyomor
végbólnek a hurutjai (sigmoiditis, prokfitis 1. o.) és bélmosás, konyhasóoldat beöntése a bór alá
szintén speciális tünetekkel járnak. Gyakori a és izgató szerek adása. Mint gyógyszerek adhafekélyképzdés, mely a bél átfúródásához is ve- tók eleinte kalomel, késbb bélösszehúzók. Az
zethet. A bél ezen alsó részén lev elváltozások ópiummal nagyon kell vigyáznunk, legjobb egébéltkrözéssel láthatók (rektor omanoskopia, 1. o.). szen mellzni. (L. Csecsem-táplálás.)
A fertz bélhurutoknak fképen a nyári hónaAz idült B. kezelésénél az étrend szabályozása
pokban beálló legsúlyosabb formáit koleranos- a legfontosabb. Megtiltandók az izgató ételek,
tras-nak nevezzük (1. o ) Másik speciálisan súlyos durva, ersen erjed fzelékek, zsíros húsfélék,
forma a diftériás B., melynél a nyákhártya szét- fszeres, fekete kenyér, éleszts tészták. Elnyös
esése és a fekélyképíödés igen gyors. Okai több- ílnom vagdalt hús, sovány hal, tojás sárgája, kanyire súlyos higanymérgezés, síüyos vesegyiila- kaóval vagy hygiamával hígított tej, pirított
dás, az igazi dizentéria (1. o.). Többnyire csak a zsemlye, burgonyapiré. Vajat rendesen jól trnek.
vastagbóh'e szorítkozik.
Sör ártalmas. Tea, vörös bor, makkakaó ajánla-

—
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tos. Bélösszehúzó szereket csak okkal-móddal B. destro (Hypsas) összefolyásából keletkezik és
adunk. Ivókíu-ák karlsbadi, koritnj'iczai, bikszádi 80 km. hosszú folyás után Mazzarától DK.-re a
xizzel elnyüsek. Néha szükséges a kórházi vagy Földközi-tengerbe torkol.
Belich, az Eufrátesz egyik mellékfolyója, mely
szanatóriumi kezelés. V. ö. Korányi, Kétly, Bókay, A belgj'ógyászat kézikönyve (Budapest Í897); az egykori Naharina ország Ny.-i határa volt.
Béíicz, fürd, 1, Kisbélicz.
Xofhnageí^'Díe Erkrankungen des Darms (Wien
Belicza, kisk. Zala vm. Csáktornyái j.-ban, (i9io)
1895) PeiuoUU-Stintzing, Handbuch der Therapie (Jena 1896)
Boas, Diagnose und Therapie 1641 horvát és magyar lak., postahivatal u. t.
Kisszabadka.
der Darmkmnkheiten (Leipzig 1898).
Beliczay, 1. G-yida (beliczi), zeneíró és tanár,
Bélgymölcs. A kertészek így nevezik a manszületett Komáromban 1835 aug. 10., megh.
dolát, diót. mogyorót és a gesztenyét.
Budapesten 1893 ápr. 30. A középiskolát PozsonyBelháború, a. m. polgárháború (1. o.).
Bélhagymás (azeltt:' Hagymás), kisk. Bihar ban végezte s ugyanott tanulta a zenét is. 16 éves
vm. béli j.-ban, (i9io) 851 oláh lak u. p. és u. t. korában már egy noetumeja jelent meg (Bécs
1851). A mérnöki pályával párhuzamosan a zeneBél.
Belhajózás, helyesen belvízi hajózás (l. c). szerzést Bécsben tanulta. 1858-tól, mint vasúti
mérnök, 1871-ig Bécsben tartózkodott. Ekkor azonBelhám, l. Br.
Bélháromkúti apátság, 1. Bélapátfalva.
ban a vasúttársaság igazgatósága Budapestre
Bélhavas, Csik vmegyében, a Hargita-hegység- tette át székhelyét s így B. is ide költözött. 1872ben emelked tet.
ben mint fmérnök a M. kir. államvasutakhoz
Bélhúr, minden fajta vonós és penget hang- lépett át. 1886-ban nyugalomba vonult, hogy még
szerre alkalmazott húr, melyet különféle min- mindig teljes erejét egészen a zenének szentelje.
ségben és \astagságban fizikailag megállapított 1864-ben B. már nagyobb mveket is alkotott
hangok kifejezésére készítenek a finomabbakat így Jí^-dm' miséjét, melyet Bécs legels templojuhok, kec-skék, bárányok, a másodrendüeket bor- maiban adtak el, így a domonkosoknál Liszt jejuk, nyulak, macskák beleibl. A belek kidolgozásá- lenlétében, aki nagyon elismerleg nyilatkozott fenál a húsos, zsíros részek letisztításakor ügyelni lle: Ave y[éc['\éí-}kt Herbeck János az udv. kápolkell, hogy csakis tiszta rugalm^ szálak maradja- nában adta el nem egj-szer
ennek ajánlására a
nak B.-nak azután nátronnal s kénsavval ^^lágo- király arany éremmel tüntette ki a szerzt.
sitják, szétvagdalják, kisimítják, s annyi szálat 1888-ban az orsz. zeneakadémia tanárául hívták
sodornak össze, amennyit az elállítandó húr vas- meg. 1886 óta kizárólag a zenének élt s irta 1887.
tagsága kíván. Jó és tartós B. -ok fleg a havasok- vonós zenekarra írt Serenade-}á.X, 1889. nagy
ban táplálkozó kecskék és juhok beleibl nyerhe- zenekarra írt D-moll szimfóniáját, 1890. Suite
tk. A finomabb ilyen húrokat sebészeti célokra, de bcd-\ékt nagy zenekarra, 1892. 2-ik J.-dur
erek lekötésére, sebek bevarrására stb. is hasz- szimfóniáját, s ugyancsak 1892. Mendelssohn
nálják.
D-moM orgona-szonátájának nagy zenekarra való
Bélhurkok a. m. bélkacsok (1. Bélka^s).
átü'ását. Mindezeket a mveket a külföldön ós ittBélhumt, 1. Bélkatarrus.
hon is nagj' sikerrel adták el. Magyar irál5rú
Bélhuzam (bél traktus) alatt a vékony és vas- szerzeményei: Változatok magyarnépdalok felett;
tagbelek összességét értjük, 1. Belek.
továbbá 3 magyar irályú darabja (zongorára 4
Bélhüvely (növ.), 1. Bél.
kézre) és Magyar dalai.
Beliadák, 1. Danaidák.
2. B. Jónás, ág. hitv. evang. lelkész, az elbbiBéliái, zsidó szó
haszontalan, gonosz lázadó, nek nagyatj'ja, szül. 1764 nov. 10. Kocson, megh.
tekmtéljM; nem
embert jelent, st általában 1845 dec. 10. Több heljTitt tanítóskodott és lelkésza rosszaság személyesítése, miért is a gonosz kedett, végre 1831— 42-ig kemenesalji esperes
szellemet is B.-nak nevezik (Szt. Pál Kor. 11. 6, 15). volt. Az egyházi énekügy körül kiváló érdemeket
Belic Sándor, a szerbek egyik legismertebb szerzett. A lapokban közzétett alkalmi versein s
nyelvésze, szül. Belgrádban 1876. Tanulmányait énekein kívül egy Keresztyén halotti énekesugj'anott, továbbá 5loszkvában és Lipcsében vé- könyvet is adott ki, amely elször 1815. s negyedgezte. Visszatérve Szerbiába, a belgrádi fiskolán szer 1877. jelent meg. Irt ezenkíxül még néhány
mködött s midn ezt az intézetet egyetemi rangra egyházi beszédet is, jobbára Salzmann után. Életemelték, a szláv nyelvészet rendkiv. tanára lett. rajzát megírta Karsay Sándor (Magyar prot. egyIrodalmi munkásságának súlypontja a szerb dia- háztörténeti monográfiák, Bpest 1881, 25—41. 1.)
lektológia, s e téren kiváló szakembernek bizoBélidor, Bemard Fórét de, tudós francia mérnyult Szerbia határain kí\'ül is. 1909 nyarán a nök, a modern aknaharc megteremtje, szül. 1693.
pestvármegyei szerb falvakban tartózkodott, hogy Kataioniában, megh. Parisban 1761 szept. 8. Mie legészakibb szerb nyehiierület sajátságaival után több hadjáratban részt vett, 1758. a párisi
megismerkedjék. Xagj'obb mvei egyebek között
arzenál igazgatójává nevezték ki. Kitn hadDialektologiceskaja karta serb. jazika (A szerb mérnöki és vízépítészeti munkákat írt kiválóbny. dialektolog. térképe): Dialekti ist. i juz. bak Architecture hydraulique (1737—53, 4 k.)
Srbije (Déli és kel. Szerbia nyelvjárásai 1905). Traité des fortifications (1735).
Értekezései és kisebb tanulmányai a Jagic-féle
Béli havasok, 1. Momfi-Kodru-hegység.
Arch. f. slav. Phil. c. német, továbbá szerb és
Bélik József (AezseTi), püspök, szül. trencsén
orosz folyóiratokban jelentek meg.
VTnegyében, Dezser községben 1757 dec. 1., megh.
Belice (ejtsd lOeiicse), folyó Szicília nyugati részé- 1847 márc. 5. Szepeshelyéa Nagyszombatban éa
ben a B. sinistro (az ó-korban Cremissus) és a a bécsi Pázmány-féle intézetben végezte tanul;

;

;
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mányait. 1782-ben áldozópappá szentelték s a pozsonyi papnevelben mint tanulmányi felügyel,
aligazgató,

majd mint zsigárdi

lelkész

mkö-

1809-bcn esztergomi kanonokká, 1823. szepesi püspökké lett. Sokat tett a népnevelés elmozdítására. Mvei közül említend Animadversiones in libellum de potestate et juribus status in bona ecclesiae et clericorum (Buda 1811).
V. ö. Zelliger A., Egyh. írók csarnoka.
Belimarkovic, Jovan, szerb tábornok és régens, szül. Belgrádban 1828., megh. u. o. 1906
dött.

:

;

—

Belizár

telepítvények egész várost alkotnak, templommal,
iskolával, szállóval, a mimkáslakok hosszú soraival, posta- és táviróhivatallal s két nagy vasúti
állomással. Az itteni fürészgyár a tölgy faiparban
Európa legnagyobb telepe. A Dráva partján van
a rakodó, ahol a többnyire Angliába, Franciaországba és Belgiumba szánt fát a vontatóhajókra
rakják. A tanningyár termékeit többnyire külföldre szállítják vele kapcsolatban hordógyár és
faaprítókészülék is van. A telephez a faanyagot
egy 14-2 km. hosszú iparvasút szállítja Szlavóniának most a Majláth-család birtokát képez (elbb
Prandau-féle) Európában szinte páratlan serdeibl.
BeliSce-kapelnai h. é. vasút, 1. Szlavóniai:

aug. 29. Az Obrenovics-család híve, szerb vezérkari fnök ós 1868—7.3. hadügyminiszter. 1877ben a Morava-hadtestet vezényelte. 1889— 1893-ig
a visszalép Milán király rendelkezése folytán
a háromfej régensség tagja volt. 1893 ápr. 13. drávavidéki h. é. v.
a kiskorú Sándor lakoma közben mind a háBélit, Bél babiloni isten ni fele sumír neve :
rom régenst Cirié rnagy és katonái által er- Nin-lil.
szakosan lemondásra kényszerítette. Tíz év múlva
Bélitili, babiloni asszír istenn, akinek fels tesaz 1903-iki államcsíny után Sándor király az tét ni alakban ábrázolták, az alsót pedig mint
újonnan szervezett szenátus elnökévé tette, de kígyót, tehát teljesen azonos volt az aszkaloni
Sándor megöletésével B. hatalmának is vége Atargatisz istennvel, aki, PseudoLukianos görög
szakadt.
író szerint, halfarkú
volt.
Belimbau, ^áoZ/b, olasz szobrász, szül. KairóBeliud. A Márk-féle krónika szerint Gejza feban 1845. Eleinte Livornóban élt és nagy buzga- jedelemnek volt a kortársa és tanácsadója. Az ö
lommal igyekezett az ottani mvészeti életet föl- tanácsára és közbenjárásával vette nül Gejza az
lendíteni, utóbb Firenzében telepedett le. Gyári erdélyi Gyula leányát, a szép Saroltát. B. neje
leányok munka után c. képével aratta els sike- Kulannak a leánya volt, kit azon okból adott
finom, színes, utóbb hozzá Kulan, hogy testvére, Kean, a bolgárok és
rét és késbbi müvei is
gyakran már édeskés szalonjelenetek és leány- szlávok fejedelme ellen harcoljon. Midn Kulan
képek reprodukciókban Olaszországon Idvül is meghalt, javait B. örökölte. Kulan és Kean birelterjedtek és népszerükké váltak.
maguk a tiszai boltoka a délvidéken volt s
Belincz, kisk. Nyitra vm. nagytapolcsányi gárok közé tartoztak úgy látszik tehát, B. is bolj.-ban, (1910) 253 tót lak. u. p. Pereszlény, u. t. gár volt s egy személy a bulárföldi BiÚával s az
Szomorfa.
egyik nagyszentmiklósi aranyedény föliratában
Bélincz, nagyk. Temes vmben, 1. Belencze.
említett Buéla zoapannal.
Belinov, Iván, bolgár politikus, szül. Kotel-ben
Belius, 1. Bél (Mátyás).
1850., megh. Szófiában 1902 febr. 1. Változatos
Belizár, bizánci hadvezér, szül. Germanában
életpályáján mint katona, gzhajózási ügynök, (Szerbia területén), 505 körül, megh. 565 márc.
ügyvéd, bankár mködött. 1901-ben közmunka- 13. 1. Justinianus császár ueki köszönhette dicsügyi miniszter lettaKaravelov-kabinetben. Becsü« ségének nagy részét. Kezdetben a császár testrletessége és megvesztegethetetlensóge szinte köz- csapatában szolgált és csak a perzsák elleni hábomondásossá vált, úgy hogy a nép rajongott érte. rúban lett fvezér. 529— 530-ban többször leBelinsko selo, község Zágráb vm. károly városi gyzte I. Kosru királyt. Azután a Nika-lázadáskor
j.-ban, (1800) 47 lak.
u. p. Ozalj, u. t. Károly- (532) mentette meg uralkodója életét és trónját.
város.
533-ban Afrikában elfoglalta a vandal fvárost,
Belinszky, Visszarijon Grigorjevics, 1. Bje- Gelimer királyt pedig kincseivel kézrekerítette s
linszkij.
a vandal birodalomnak véget vetett (534). Egy évBeliora (Bélavára), Torda-Aranyos vmegye vel késbb Justinianus az itáliai keleti gótok leigátoroczkói j.-ban, Felsöpodságához tartozó telep, a zásával bízta meg. Átkelt Szicíliába, onnan AlsóB.-i szoros nyílásánál, melyben egy órányira por- Itáliába, Nápolyt ostrommal bevette és 536 dec. 10.
firsziklák környezte katlanban a Szkerisóra hatal- a lakossággal történt összejátszás folytán Rómát
mas sziklacsoportozata és a B.-barlang v. Béla- is elfoglalta. Arra, hogy a gótokkal nyílt csatában
vára érdemel említést utóbbi régi idktl fogva megküzdjön, gyönge volt viszont ezek Vitiges kia környék menhelye. 1849-ben a báró Kemény Far- rály alatt egy évi ostrom után sem tudták Rómában
kas által üldözött oláh felkelk is ide menekültek. megadásra birni. Késbb Ravennát foglalta vissza
V. ö.
E. M. K. B. uti kalauz (Kolozsvár 1891. csellel a gótoktól (540). A közte és Narses alvezér
102. 1.).
közt kitört egyenetlenségek azonban meghiúsítotBeli-osztrov (a. m. fehér sziget), 1. Szamojéd- ták Milánó felszabadítását. B.-nak a császári ud;
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varban sztt ármányok ellen is védekeznie kellett.
BeiiSce (ejtad: beiiscse),Valpóhoz tartozó telep ,Ve- Annyit ugyan kivitt, hogy Narsest visszahívták,
rcze vmegye eszéki j.-ban, (i9oo) 1461 lak.,vasúti és a császár és császárné bizalmatlanságát és féltégzhajó-állomás, posta- és táviróhivatal, postata- kenységét azonban már nem birta leküzdeni, dakarékpénztár. Itt van a kontinens egyik legna- cára annak, hogy a gótoktól neki felajánlott olasz
gyobb ipartelepe, a Guttmann Vilmos és Alfréd cég koronát visszautasította. Dicsségének tetpontfafürészel-, falepároló- és tanningyára. Maguk a ján a gyanakvó Justinianus visszahívta, mire az
félsziget.

—

Bellze

elfogott Vitigest, az elkelbb gótokat és sok kincset magával vivén, visszatért Konstantinápolyba.
541-ben a perzsák ellen vonult, de Justinianus a
császárné ármányai folytán hazaszólítá (542) és
méltatlanul mellözre. Midn a gótok Totilas vezérlete alatt újból elfoglalták Olaszországot (544),
mégis B.-ra bízták a vezényletet, de oly csekély
hadat adtak melléje, hogy B. védelemre volt
kénytelen szorítkozni. 547-ben végre Rómát újra
elfoglalta, de cserben hagyatván, 548 elején maga

kérte visszahívatását. Azontúl mint a testrség
vezére Konstantinápolyban idzött. 10 évi pihen
után megint megmentette a birodalmat. Amidn
a bolgárok ugyanis már magát a fvárost is fenyegették, az sz hadvezér polgárokból és menekv
falusi lakókból gyorsan hadsereget szervezett,
mellyel az ellenséget teljesen megveite. Visszatérése után irigy ellenei és versenj^rsai összeesküvésben való bnrészességgel vádolták, mire
a császár
562. méltóságától és vagyonától megfosztotta. (Hogy meg is vaklttatta volna, mese.)
Miután ártatlansága kiderült, visszanyerte ugyan
rangját, de nemsokára ezután meghalt. B. történetét kortársa és titkára, Prokojnus írta meg.
Schenk E. költ szomoi-u játék, Marmontel regény,
Donizetti pedig opera hsévé szemelték Id B.-t. Dávid és Gérard képíróktól a vak B.-nak híres képét
birjuk. V. ö. Lord Mohon, Life of Belisarius
(London 1848) Diehl, Justtnien et la civilisation
byzantine (Paris 1901).
Bellze, 1. Brit-Hon duras (1. o.) régibb neve.
2. B., Brit-Honduras székhelye a folyó torkolatának D.-i ágánál mintegy 16,000 lak., 4 m. mély
kikötjét a St. George erd, a nyílt tenger fell pedig korallzátonyok védik.
Béljósló, 1. Haruspex.
Belka, fensík a Jordán alsó folyásától és a Holttengertl K.-re. É.-on a Vádi Cerkáig (a Szentírás
Jabokja), D-en pedig a Vádi Modzsebig (a régiek
Amonja), illetleg a Vádi Kerakig terjed 80—100
km. hosszúságban számos állandó viz, illetleg
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—

;

idszakos patak foly rajta keresztül. Földje, ha
megmívelik, nagyon termékeny, most azonban
nagj'obbára csak nomád arabok lakják. Egykoron
mintegj' 300 helység állott rajta, amelyeknek rom-

máig is láthatók. Fhelye Esz-Szalt, a Jordántól 12 km.-re, körülbelül 6000 lak., ersséggel.
Bélkacs v. bélhurok, a bélfodorra felfüggesztett vékonybeleknek egy-egy félköralakü részlete, kanyarulata, 1. Belek.
Bélkalocsa (azeltt: jKaZócsa^, kisk. Bihar vm.
Ijéli j.-ban, (i9io) 909 oláh lak., u. p. és u. t. ökrös
Bélkaroly (azeltt Koroj), kisk. Bihar vra. béli
j.-ban, (1910) 424 oláh lak., u. p. ökrös, u. t. Bél.
Bélkatarros v. hélhurut, a bélgyuladás azon
formája, melynél csak a bél nyálkahártyája, iegbebs rétege beteg. Lefolyása szerint van heveny
és idült B. Székhelye szerint beszélünk vékony-,
vastag- és vég-B.-ról, 1. Bélgyuladás.
Belkeny Péter záloglevele, 1452-bl való okirat, mely mint nyelvemlék érdekes. Kiadta Döbrentei Gábor a Régi magyar nyelvemlékek II.
kötetében.
Belkereskedés, a kereskedésnek az az ága,
amely a belföldön vásárolt árúkat ugyancsak belföldön adja el. Nemcsak gazdasági fontossága,

jai

:

:
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hanem az évenként forgatott

érték szempontjából

meghaladja a külkeroskedést, csakhogy a mai
forgalom bonyodalmas és sokágú módja következtében a B.-ben forgatott érték nagyságát teljesen lehetetlen pontosan megállapítani. L. Keresis

kedés.

Bélkirálymez (azeltt: Krajova),
ym.

béli j.-ban,

(i9io)

579 oláh

kisk.

Bihar

lak., u, p. és u,

t.

Ökrös.

Bélkismaros (azeltt: Kismaros), kisk. Bihar
vm. béli j.-ban, (i9io) 320 oláh lak., u. p. és u. t.
Ökrös.

Bélkizáródás v. bélkiszorulás, a sérvek legveszélyesebb szövdménye. Abból áll, hogy egy
bélkacs a sziik sérvnyakba úgy beleszorul, hogy
abból többé nem tud a has felé visszacsúszni.
Minthogy a bélre szoruló sérvkapu egyúttal a
bélfodor ereit is összenyomja, a vérkeringés
a kiszorult bélben elakad. A bél eleinte vizenyvel, véres savóval beivódik, ami a visszahelyezést még jobban megnehezíti, majd ha a vérkeringés teljesen megsznik, elhal, üszkösödik. A
bélelzáródás tünetei mellett (szék- és szélszonilás,
hányás stb.) a kizáródás helyének fájdalmassága,
a sérv visszahelyezésének lehetetlen volta vezet
a helyes kórhatározáshoz. A B. els óráiban óvatos visszahelyezés! kísérletek (taxis) mogengedhetk. Késbb (vagy a visszahelyezés lehetetlen
volta után rögtön) csakis operációval segíthetünk
e szövdményen. Az operáció a kiszorulást okozó
befzés megoldásából és a bélnek visszahelyezésébl áU. Ha a bél már az üszkösödés jeleit mutatja, csak az üszkös bélnek kimetszése, csonkolása
éefcson/ro/íf's^ vagy mestei-séges bélnyílás készítése mentheti meg az életet. L. Bélelzáródás.
(1.

Bélkorona

(növ.), 1.

Bélöv.

Bélk, Borsod vármegyében a Bükkhegys^
egyik föcsucsa, 784 m. magas.
Bélköszvény, a bélelzáródásnak és bélsárhá-

nyásnak régi elavult kifejezése. L. Bélelzárdás.
Bélkövek (bélsárkövek), a béltartalom pangása
miatt kicsapódó sókból képzdnek, többnyire idegen testek körül. Emberben leggyakoriabbak a
féregnyujtványban mint búzaszem, bab nagyságú,
puha, körömmel karcolható kövek, amelyek besrúsüdött nyák, esetleg gyümölcsmagvak vagy
féregpeték körül válnak ki. Nyomás miatt a féregnyujtvány üszkös gyuladását okozhatják. Az
epehólyag áttörése miatt néha epekövek is bejuthatnak a bélbe, amelyek már több izben bélelzáródást is okoztak. Gyakoriabbak a B. a növényállatokban, különösen ha sok foszforsavas
magnéziát tartalmazó takarmányt, pl. korpát
kapnak (mint a molnárok lovai). Ezek magja is
idegen test, pl. kavics, br-, fa-, vasdarab, patkószög stb., néha a mag helyén kis üreget találunk,
mert a magot képez szerves anyagok tönkrementek. A B. színe különböz, szennyes, fehér, világosabb vagy sötétebb barna, alakjuk is változó,
gömböly, tedi-aeder vagy kocka alakú, aszerint,
hogy egy vagy több
képzdik, mert ezek egymás alakját csiszolódás, dörzsölés által befolyásolják. A kövek új sórétegek lerakódása útján
növekednek s ezért rendszerint rétegzettek. Egyes
állatokban 400—1000 követ is találtak, némelyik
emberf nagyságot is elér, leírtak 12 kg. súlyú
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k

52

Belky

is. Vegyileg fkép foszforsavas ammóniákmagnéziából (70— 95Vo)> kovasavból, foszforsavas és szénsavas mészbl, vasból és szerves
anyagokból állanak. A sima felület kövek nem
veszedelmesek, csak a nagyon nagyok okoznak
esetleg kólikás rohamokat. Az egyenetlen felület kövek gyuladást, üszkösödést, bélátfúródást,
hashártyagyuladást is okozhatnak. A nagy B.-et
mtéttel távolítják el. Az állatok belében szrkövek, bezoárok (1. o.) is elfordulnak.
Belky János, orvos, kolozsvári egyetemi tanár,
szül. Miskolczon 1851., megh. Kolozsvárt 1892
nov. 15. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte és ugyanitt avatták 1873. orvosdoktorrá. 1879-ben a gyakorlati törvényszéki orvosi eljárásból magántanári képesítést nyert.
1881— 83-ig Budapesten a törvényszéki orvostan
helyettes tanára volt, 1883. Kolozsvárra nevez
ték ki ugyanezen tanszék rendes tanárává, ahol
haláláig mködött. Irodalmi dolgozatai fleg a
törvényszéki orvostan körébe vágnak, magyarul
ós németül jelentek meg. Legnagyobb munlcája
A törvényszéki orvostan alapvonalai, melyet halála után Genersich rendezett sajtó alá.
Bell., növénynevek mellett Bellardi Carlo
torinói tanár (1741—1826) nevének rövidítése.
Leginkább Piemont flóráját ismertette. (Observazione botaniehe con un saggio d'appendice álla
Flóra Pedemontana, Torino 1788; Appendix ad

B.-et

ból,

Bell

meg: An idea of a new Anatomy of the brain submitted for the observations of his friends (1811)
c. müve, mely nevét ismertté tette. B mben kimutatja, hogy a gerincvel mells gyökerei mozgató-, hátsó gyökerei érzingereket vezet idegrostokból állanak (Bell- féle törvény). A londoni
egyetem megnyitásával (1828) ennek élettani tanszékét foglalta el Ezen állásában azonban csak
rövid ideig maradt, gyakorló orvos lett Londonban, de utóbb a sebészeti tanszékre Edinburghba

hivatván meg, oda visszaköltözött. Nagyszámú
boncolástant, élettant és sebészetet tárgyaló

m

tanúskodik munkásságáról.
3. B., Currer, angol írón, 1. Bronte.
4. B., Graham Alexander, szül. Edinburghban
1847 márc. 3., ahol tanulmányait végezte; jelenleg Bostonban a íiziológia tanára. A telefon eszméjével 1872 óta foglalkozott, míg végre 1875.
oly készüléket tudott szerkeszteni, melyben a
hang vékony vaslemezt rezzent meg, miáltal egy
közellevö mágnes segítségével a vezetdrótban
áram keletkezik, mely áram a másik állomáson
lev mágnesben a mágnességét oly ritmusban
ersbíti vagy gyengíti, hogy ez a sarka mellett
lev másik vékony vaslemezben ugyanoly rezgéseket idéz el, mint amink a hangtól megrezzent lemez rezgései voltak, amiért is az a másik
vaslemez az eredeti hangot értheten visszaadja.
Ebben a telefonban tehát battériára nincs szükfloram Pedemontanam, u. o. 1792.) V. ö. Allioni. ség. Miután Edison a jelenleg használatban lev
Bell, 1. Andreiv, ^ngli\. pap, a kölcsönös tanítási telefont feltalálta, mely sokkal ersebben adja
módszer egyik feltalálója és terjesztje, szül. St. vissza a hangot, mint a B.-fóle, emez háttérbe
Andrew.sben (Skótország) 1753., megh. Chelten- szorult.
hamben 1832 jan. 28. Elbb Brit- Amerikában, ké5. B., John, angol sebész és anatómus, szül.
sbb Kelet- Indiában mködött, mint anglikán pap. Dounban (Skótország) 1762 máj. 12., megh. 1820
1789-ben a madrasi katona-árvaház papja ós igaz- ápr, 15. Rómában. Tudományos utazásokat tett
gatója lett. Itt jött arra a gondolatra, hogy a hala- Észak-Európa több egyetemi városába s visszadottabb tanulókat a kisebbek tanítására felhasz- térvén Edinburghba, eladásokat tartott a boncnálja. Késbb Lancaster Joseph (1. o.) Angliában tan-, sebészet- ós szülészetbl. Munkái The anaugyanezzel a móddal tanította a gyermekeket. B tomy of the humán body Discourses on the namódszert a két feltalálóról Bell-Lancaster mód- túré and cure of wounds Principles of surgey stb.
szernek nevezik. A laneasteri iskolából a feleke6. B., John, északamerikai államférfiú, szül.
zetiesség ki volt zárva, a vallástanítás a biblia ol- Nash vilieben (Tennessee) 1 797 f ebr 15., megh. 1869
vasásából állott, minden magyarázat nélkül; a szept. 10. Jackson elnöksége alatt a demokrata
hitcikkeket nem tanították. Ezzel ellenkezleg párttól a köztársasági párthoz szegdött. Harrison
Bell, ki késbb kanonokká lett, az anglikán egy- alatt hadügyminiszter volt. 1860-ban mint elnökház hittételeinek tanítását tekintette a nevelés jelölt, Lincolnnal szemben megbukott.
alapjának. Mindkét irány támogatására társulatok
7. B., Róbert, angol író, szül. Írországban, Corkalakultak. Bell rendszerét az anglikán egyház is- ban 1800 jan. 10., megh. Londonban 1867 ápr. 19.
koláiban mindenfelé elfogadták. 120 ezer forintnyi Fiatal korában kezdett a színpad számára írni.
vagyonát végrendeletileg jótékony célokra hagyo- Majd Londonba költözött, s szerkesztette az Atlas
mányozta. Eendszerét An experiment in educa- cím hetilapot. Lardner: Cabinet Cyclopae diájába
tion made in the asylum of Madras (1797) c mvé- írta következ mveit A history of Russia (3 köt.
ben fejtette ki. Késbb ugyané tárgyról közzétette London 1836—1838) Lives of the English poets
Elments of tuition,1812. The wrongs of children (2 köt. u. 0. 1837) Lives of English dramatists (2
(1819) c. munkáit. Életrajzát megírták Róbert és köt. u. 0. 1839). 1840-ben Bulwerrel és Lardnerrel
C. Southey, Life of A. B. (London, 1844, 3 köt.)
együtt alapította a Monthly Chronicle-t, melynek
An old educational reformer, Dr. A. B. (u. o. 1881). késbb tulajdonosa lett. Sok, tetszéssel fogadott
2. B., Charles, anatómus, flziológus ós sebész, színdarabot, balladát és életrajzot írt.
szül. Edinburghban 1774., megh. 1842 ápr. 28.
8. B., Ihomas, angol zoológus, szül. Pooleban
Worcestershireben. Orvosi tanulmányait bátyja, 1792 okt. 11., megh. Dorsetshireben. 1880 márc.
John (1. B. 5.) vezetése alatt kezdte meg Edin- 13. Londonban orvosi pályára készült. 1832-ben
burghban. 1779-ben lett doktorrá; bátyjának: a londoni Kings-CoUegeban az állattan tanára
Anatomy of the humán body e. munkájába írta lett 1848— 53-ig a Royal Society titkára. 1861-tl
az idegeket, érzékszerveket és zsigereket tárgyaló a Linnean Society elnöke volt. Különösen az
részt. 1804-ben Londonba költözött s itt jelent angliai gerinces állatok tanulmányozásával fog•
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Nagyobb munkái: Natural history of
British qiiadrupeds (London 1837—39); Natural
iiistorj' of British repülés (1849) és Natural hi3torj' of the British crustacea (1853).
9. B., William A., angol utazó, 1867. a Kansasvasút-tái'saságtól Palmer W. J. ezredes vezetése
alatt kiküldött expedícióhoz csatlakozott, amelynek a tervezett új vasútvonal számára kellett a legkedvezbb utat fölkeresnie. St. Louisból kiindulva,
addig ismeretlen vidéken 8000 km.-nyi utat járt
be, nagyobbrészt a Rio Grandé és a Colorado vidékén, a vad hegy szorosokat, több indiánus törzsnek
teriUetét és Uj-Mexikót átkutatv^a, Nebraskán,
Utahn és Nevadán át tért vissza. Kalandos és tulalkozott.

dományos tekintetben is nevezetes utazását New
tracks in North- America (2. kiad. London 1870)
cím müvében írta le. Egj'éb dolgozatai közül emlitésreméltók On the basin of the Colorado ete.
On the
(a londoni f öldr. társ. folyóiratában 1869)
native races of New-Mexico (a londoni néprajzi
társ. folyóiratában 1869).
Bella (oL), szép; keresztnévnek i6 használják,
rendszerint mint Izabella rövidítését.
B., kár:

;

—

tj'amszó,

1.

Béla.

Trenesén vm. zsolnai j.-ban,
t. Várna.
2. B., kisk. Turócz vmben, 1. Turczbéla.
Bella, város Potenza olasz tartományban, 45
km.-re Melfitöl, (1901) 4892 lak., 1857. rettent
földrengés pusztított a környékén.
Bella, 1. János Lipót, zeneszerz, szül. Liptószentmiklóson 1843. Apja, szegény kántor, nem
Zábojszky László szetaníttatta rendszeresen
pesi püspök ^'itte Lcsére gimnáziumba; itt
Dvorak Lipót tanár, aki a tanulókból zenekart
Bella,

(1910)

1.

2533

kisk.

—

tót lak., postahivatal, u.

Bella gerant
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szervezett, magához vette és neveltette. Késbb
a bécsi Pázmáneum növendéke, majd Beszterczebányán pap lett 1869. a papi rendbl kilépve,
;

tu felix Austria

nube

foglalkozott. Mindenütt, hazájában, majd
1633 -1639-ig Rómában, 1639- 1650-ig Parisban, 1647. Amsterdamba tett utazásakor, a mozgalmas élet, festi alakok, változatos viseletek,
fülvonulások, ünnepéljek, vadászatok ragadták
meg leginkább figyelmét ezret meghaladó müvében (nagyobbára rézkarcok) ezeket örökítette
meg, Callotra emlékeztet felfogással, finom,
könnyed, festi technikával. Különösen érdekesek kortörténeti szempontból is a II. Ferdinánd
nagyherceg lakodalma alkalmából tartott lovasjátékot (1637), II. Ferdinánd császár temetését
(1637) stb. ábrázoló nagy rézkarc-sorozatok, melyek közül az a 6 nagy lapból álló sorozat, mely
a lengyel-magyar követségnek 1633. Rómába
való bevonulását ábrázolja, azonkívül ehhez készített tanulmányok és más egyes lapok a XVII.
sz.-beli magyar fúri és katonai viseletre nézve
figyelemreméltó források V. ö. Szoidreí, A magyar viselet történeti fejldése (Budapest 1905).
Bellaagh Aladár, tanár és író, szül. 1853.
Budapesten. Középiskolai tanár volt Sümegen,
Körmöezbányán és Trenesénben. 1905-ben nyugalomba vonult és Budapestre költözött. Számos magyar nyelvészeti, irodalomtörténeti s neveléstani

vel

;

értekezése jelent meg különböz lapokban, folyóiratokban és iskolai értesítkben. Munkatársa az
Akadémia készül új nagy szótárának. Bevezetéssel és jegyzetekkel kiadta Pázmány Péter vál.
egyházi beszédeit, válogatott müveit (Képes remekírók c. sorozatban), Kempis-fordítását, Kalauzának I. és II. részét (Jeles írók iskolai tárában),
Káldi vál. egyházi beszédeit, Faludi Ferenc Nemes i'irflját és Szentemberét és Dugonics Arany
perecek c. regényét (Régi magyar könyvtár).
Bellac (ejtsd: beiiák), az ugyaníly nev arrondissement székhelye Haute-Vienne francia départementban, a Basine és Vincon egyesülésénél,

Körmöezbányán városi karnagy, majd Nagj'sze- vasút
benbe költözve, az ev. egyházközség kántora és
az ev. gimnázium és tanítóképz tanára lett.
B. dolgozatai a zeneköltészet minden terére kiterjednek, de nyomtatásban csak kevés jelent meg
közülök: ^lotetták, mise férfikar számára, egy
offertorium szoprán és zenekar számára, német
dalok, szonátí'ik stb. Belekeinilvén a szász partikulárizmusba, a magj'ar zenei élettel keveset

alii,

mellett, (leoe)

4520

lak.,

posztó-,

fianell-,

takaró-, gazdasági gép- és börgj^ártással bor-,
fa- és marhakereskedéssel csinos gót temploma
van. A város a X. sz.-ból való. Egykori vára
;

:

börtönül szolgál.

Bclladonna

(növ.), 1.

Atropa és Atropin.

BeUadonna készítmények, a nadragulya

nö-

vény részeibl elállított kivonatok, tinkturák,

hatóanyagok.
Belladonnin, CijHjjNOg összetétel alkaloida.
2. B. Lajos, régész, szül. 1859. Pozsonyban.
Szerkezete szerint atropasavas bellatropin. Az
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte; atropin elállításánál melléktermékül kapják.
1876 óta a történelem és földrajz tanára a soproni Színtelen, éget és kissé keser ízü tömeg. Víz
áUami freáliskolán. Sok skori és római telepet alig, szesz, éter, kloroform és benzol bségesen
fedezett és tárt fel Sopron vmegyében ezeln-l oldja. Oldata lúgos kémhatású. Savakkal sószer
számos cikket irt az Arch. Éitesítben és külföldi vegyületeket alkot. A pupillát, az atropinhoz halapokban. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban sonlóan, tágítja, miért is az atropin helyettesíés képben számára megírta Sopron vmegyét. tésére ajánlották. Heves méreg.
Külön megjelentek tle Paur Iván életrajza
Bella gerant alii, ta felix Austria
Sopron város földrajzi fekvése és neve. Dolgoza- nube (lat.) a. m. háborúskodjanak mások, te szetait 1. felsorolva
Gerecze, Memlékek II. 730 s rencsés Ausztria köss házasságokat. Egy epik. lapjain.
gramm disztichonjának els része a pentameter
Bella, Stefano della, (Btienne de la Belle), olasz így hangzik Nam quae Mars aliis, dat tibi regna
fest és rézmetsz, szül. Firenzében 1610 máj. Venus. Eredete bizonytalan a Habsburg-ház sze18., megh. 1664 júl. 12. Eleinte ötvösmühelyben rencsés házasságaira vonatkozik, melyek által
tanult, azután a festészetre adta magát, végre, új országok birtokába jutott talán I. Miksa csáfleg Callot mveinek hatása alatt" majdnem szái' esküvjének es bajos magyar trónörökös elkizárólag rézmetszetek és rézkarcok készítésé- jegyzésének napját örökíti meg, 1515 júl. 22.
érintkezik.

;

:

:

;

:

;

;

—
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Bellari

Bellangé (ejtsd: beiiaazsé), Hippolyte, francia
midn a házassági szerzdéseid megvetették a
Habsburgok uralmának alapját Magyarországon fest, szül. Parisban 1800 jan. 17., megh. 1866 ápr.
is, Csehországban is. Stirling W., Klosterleben
10. Gros tanítványa volt, de fleg Charlet haKaiser Karls V. eímíl munkájában Mátyás király- tása alatt a katonaélet ábrázolására adta magát
nak tulajdonítja e verset, ami képtelenség, mert s fképen a napóleoni háborúk egyes epizódjait
erre éppen az Ausztriát meghódított Mátyás ki- örökítette meg. Legismertebb mvei
Napóleon
;

:

A wagrami csata
Marengo A Waterlooi vértesek A gárda meghal

rálynak nem lehetett tárgyi alapja.
Bellaggio (ejtsd — addzso), helység Como olasz tartományban, a Como-tóD.-i végébe benyúló hegyfo-

visszatérése Elba szigetérl

kon, gyönyör szép fekvéssel, (1901) 35-36 lak., fafaragással és szappankészítéssel, nagyszer kertekkel és pompás nyaralókkal. (Melzi-villa, pom-

több száz litográfiát készített, nagyobbára katonai jeleneteket.
Bellano, iparos helység Como olasz tartományban, a Como-tó partján a Val Sassina kijáratánál,
vasút mellett, (1901) 3384 lak., selyem-, gyapjúfonókkal, papírgyártással, körülötte szép kertek
és csinos házak állanak közelében van a Pioverna
folyó, 64 méternyi Orrido di B. nev vízesése
Bellano (Vellano), Bartolommeo, olasz szobrász és építész, szül. Padovában a XV. sz. els
felében, megh. a század végén. Teljesen Donatello
hatása alatt készítette els szobrászati mveit
Padovában, majd Firenzében II. Pál pápa a Vatikán és a római Palazzo di S. Marco építésével
foglalkoztatta, 1467. elkészítette a pápa bronzszobrát, mely a perugiai székesegyház külsején
volt fölállítva, de a XVIII. sz. végén elpusztult.
1469-ben visszatért Padovába és a Santo sekrestyéjében lev ereklyeszekrények márvány kereteit
készítette el, azután Velencébe költözött, 1479.
Gentile Beílinivel Konstantinápolyba utazott

:

ma vendégl, Frizzoni- villa, ma B. -szálló stb.) Vele szemben, a tó
túlsó partján áll a híres, mkincsekben gazdag
Carlotta-villa. Közelében van az Orrido di Molina
vízesés.
Bellaigue (ejtsd beiiég), francia zeneszerz, szül.
1858 máj. 24. Parisban .Jogot tanult, késbb azonban zenei tanulmányokra tért át. 1885 óta a Revuedes Deux-Mondes zenereferense. Zeneirodalmi
tanulmányai: L'année musicale (Paris 1886—91,
pás kerttel, Serbelloni-villa,

nev

:

5 köt.) L'année musicale et dramatique (1893) Un
musique frangaise (1887) Psychologie
musicale (1893^ Portraits et silhouettes de musiciens (1896); Btudes musicales (1898—1907, 3
köt.) Les ópoques de la musique (1909, 2 köt.).
Megírta Mozart (1906) és Mendelssohn (1907) élet;

;

sióele de

;

;

;

rajzát.

Bellaire (ejtsd: beiier), város Belmont countyban, Ohio amerikai államban, az Ohio jobbpart-

;

;

;

stb.

Sok

;

mve metszetekben

is elterjedt

;

maga

is

;

II. Mohamed udvarába
148 i. ismét Padovában
találjuk, hol 10 bronz dombormvet készített a
9912 lak., nagy üveggyárakkal.
Bellamy, 1. Edward, amerikai író, szül. Chi- Santo szentélyébe és 1491 98-ig elkészítette
copee Fallsban 1850 márc. 25., megh. u. 0. 1898 Pietro Roccabonella tanár nagy bronz-síremlékét
máj. 22. New Yorkban és Németországban vé- (Padova, S. Francesco), legkitnbb monumentágezte jogi tanulmányait, de 1876 óta teljesen az lis míivét, melj^hez még sok más síremlék sorairodalomnak élt. Novellái: Six to one, a Nan- kozott. Kiváló jelentségek az olasz iparmvétucket Idyl (1877); Dr. Heidenhoff's Process szet történetében B. bronzszobrocskái, melyeket
(1884) és Mi SS Ludington's Sister (1884) csak ak- Donatello és az antik mvészet hatása alatt nagy
kor kezdették érdekelni az olvasó közönséget, számmal állított el Padovában, hol ezt a mvéamikor Looking Backward (1888) c. regénye egy- szeti ágat utána fleg Andrea Briosco virágozszerre hírneves íróvá tette t. B szocialista utópia tatta föl.
mint irodalmi
nem éppen mintaszer, de mint
Bellarad néven említi az Anonymus Bihart,
társadalom-politikai programm már is nagyjelen- hol a honfoglaló magyarok ellen Marótot ostrom
tség lett és ennek hatása alatt alakult meg alá fogták. A Névtelennel egykorú Váradi RegesAmerikában a nacionalisták klubja. Utolsó mun- trum 81 esetben Biharnak írja. De az az egyetlen
kája Bquality (1897), a Looking Backward foly- egy esetben használt B. név elegend volt, hogy
tatása, hasonló irányban, de annál kevésbbé sike- egynek vegyék Bélavárral, holott Bihar vármerült.
Magyarul megjelentek: Visszapillantás gyének ezt a Belényes és Jószás közt lev régi
2000—1887. (Looking Backward), fordította várat Béla várnak oklevélben elször csak az 1549.
Csernyei Gyula (Budapest 1892) ugyanezt for- XII. t.-c. nevezi a vár neve odáig s már 1290.
dította Badványi Dániel (Olcsó Könyvtár, 1898); is Fenes volt. Talán nem is vehet egynek BiharIda (Miss Ludington's Sister, Athenaeum Olvasó- ral, hanem valamiképen a morvaországi WeUe-

ján,

;

(1900)

—

m

:

;

;

tára, u. 0. 1898).
2.

B; Jacobus, németalföldi költ,

szül.Vlissin-

hraddal tévesztették össze, ahol Marót, majd Szvatopluk csehekén, morvákon és tótokon uralkodott.

genben 1757., megh. Utrechtben 1786 márc. 11. A helyneveknek ilyes elcserélése a történetben
Mint sütinas feltnést keltett szép verseivel. nem példátlan. A honfoglalás ennek a részének
Utrechtben Zelandus név alatt adta ki Ifjúkori elbeszélése azonban gyanítani engedi, hogy B.
dalait (Gezangen mijner jeugd), majd lelkesedés- alattvalóban Bihart kell érteni. (Bvebbet MírArí,
sel telt Hazafias dalait (Vaterlandsche gezangen) Arad tört., I. 48-53.)
Bellardi, Carlo, l. Bell.
1783. és 1785. a többi Gezangen-eit. B. legremeBellari, az indiai brit Madrasz presidency
kebb költeményei: Roosje (a Rózsácska), mely
1784. jelent meg. Mveinek válogatott kiadását egyik keríilete. Szandur kis benszülött államvan Vloten J. rendezte sajtó alá (Middelburg 1878). mal együtt 25,291 km-t tesz ki fátlan sivár
Méltatását 1. J. Dyserinck, Ter nagedachtenis van pusztaság, az indiai centrális plató Ny.-i része,
;

J. B. (n. 0. 1881).

számtalan kiszáradt folyómeder szabdalja össze
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—

Belleau

amelyek a tavaszi eszéskor megtelnek és bor- csillagokhoz tartozik, melyeknek spektrumában
zalmas árvizeket okoznak. Évi közepes hmér- nincsenek abszorpciós vonalak.
séklete 26"2" C. Földmívelés és állattenyésztés a

Bella Vista, kerületi székhely Corrientes argentínai tartományban a Parana balpartján, mintegy 4000 lak., gzhajóállomással, élénk keres-

ffoglalkozás, ásványi termékekben gazdag. Fvárosa B., 488 m. magasan, vasúti csomópont,
fontos katonai állomás, 58,000 lak.
Bellarmin, Bobért, bíboruok, hittudós, szül.
104:2 okt. 4. Monté -Pulcianóban, megh. 1621 szept.
17. Rómában. 1560-ban a Jézustársaságába lé-

kedéssel.
Bellavitis,

Jiistus, gróf, olasz matematikus,
Bassano-ban 1803., megh. mint paduai tanár 1880. Hiányos iskolai kiképeztetést nyert, de
mint egészen ifjú, a matematikával már önállóan
foglalkozott s 15 éves korában már differenciálni
és integrálni is tudott. Leginkább a komplex számok, az algebrai egyenletek és a quaterniók elméletével foglalkozott, de különösen mint az equipollenciák módszerének feltalálója vált híressé.
V. ö. Favaro cikkét a Zeitschrift für Mathematik
szül.

Bölcsészeti tanulmányainak befejeztével
1564—67. Mondoviban szónoklattanár, a hittudományi tanfolyam bevégeztével pedig elbb Löwenben (1570—76), utóbb Rómában (1576—89)
pett.

ahol híresek voltak felolvasásai De
conlroversiis. 1599-ben bíbornok lett, 1602. capuai
érsek. XI. Leo halála után (1605) pápává választották volna, de megválasztása ellen erélyesen
teol. tanár,

:

26. köt..

Pál nem engedte el többé Rómából
Bellay (ejtsd: beué), régi francia nemesi család.
fölmentette a capuai érsekségtl, így azután tel- Louis B. a Langey-oldalágat alapította flai híres
jesen az egyházpolitikának és irodalomnak élhe- történetírók és diplomaták voltak. így (hdllaume
tett. Korának egyik legnagyobb férüa volt. A Ró- du B., 1491
1543. Midn Szapolyai János király
mában idz Pázmány Péterre is (1. o.), mint ta- követei Statileo püspök és Rincon kapitány I.
nára s mestere, oly nagy hatással volt, hogy jöv Ferenc francia király udvarába érkeztek (1528),
tevékenységének egész irányát megszabta. Mü- hogy vele szövetséget kössenek, B. nagyban útjuvei De Seriptoribus ecclesiasticis (Roma 1580)
kat egyengette és segélypénzeket is eszközölt
Disputationes de controversiis chr. Üdéi adversus ki számukra. Német követsége alkalmával is
hujus temporis haereticos (u. o. 1581) a XVII. Szapolyai érdekében mködött. XII. Lajos olasz
sz.-nak majd minden nevesebb prot. teológusa írt háborúiban fontos katonai és diplomáciai szolgáellene De translatione imperii Romani a Graecis latokat teljesített. 1537— 43-ig aMrálya volt a
ad Francos (Antwerpen 1589) De indulgentiis et milanói hercegségnek. V. ö. Bourüly V. L., Guill.
jubiloeo (Colon, 1599); Catechismus (olasz nyel- du B., Seigneur de Langey (Paris 1905, Ismert.
ven, 1598, Olaszországban most is használják)
Kropf L. a Századokban 1906, 69. l.).
B., MarResponsio ad duos libellos in favorem rei pubUce tin, az elbbi fitestvére, megh. 1590., yvetoti herVenetae eonseriptos (Mog. et Col. 1607) De po- ceg volt. Fitestvére emléldrataiból megmentett
testate summi Pontiflcis in rebus temporalibus számos könyvet s ö még héttel megtoldotta azo(Roma 1610) Admonitio ad episcopum Theaneu- kat ezek rendkívül értékes történelmi források,
sem etc. (Paris 1618) számos kisebb aszketikus különösen I. Ferenc hábomiira vonatkozólag.
értekezés. Müveinek nagy része számtalan ki
B., Jeaw, az elbbinek öccse, francia diplomata,
adást ért. Összkiadásuk Paris 1870—74,12 köt.V. akinek a protestánsokra is befolyása volt, szül.
ö. Önéletrajzát, mely 1613-ig terjed. Megjelent a
1492., megh. Rómában 1560. 1426-ban bayonnei
Summarium Positionis super Dubio de virtutibus püspök lett, 1527. angolországi követ, 1533. biborRob. Card. Bellái-mini (Roma 1676) c. köny\'benés nok, 1536. tábornok. Az
házi orvosa volt RabeDöUinger-Reuseh (1887) Fuligatí. Vita del Car- lais, a híres szatirikus.V. ö. Bourüly et Vaissiére,
dinale B. (1624) stb. Magj-arul megjelent Rövid Ambassades en Angleterre de Jean du B. 1527—
kereszténv tudomány (Nagyszombat, 1744, Eger, 1529. (Paris 1905).
1870).
Belle, hazárdjáték, hasonlít némileg a gyermeBellarmine, a XVI. és XVII. sz.-ban a Rajna kek lottó társasjátékához. Franciaországban divavidékén gyártott, barna mázú fehér cserépkorsók, tos, hová a XVII. sz.-ban vitték be Olaszoi"szágmelyeknek nyakán domború m\'TÍ emberi arc van, ból. Egy tizenhárom oszlopra osztott tábla kell
ennek szakálla az edény hasáig ér. Németalföldrl hozzá az oszlopokban 8—8 szám van, összesen
eljutottak Angolországba, ahol Greybeard (sz tehát 104. A bankárnak
ki ellen tetszés szerinti
szakáll) V. B. a nevük. Az utóbbi elnevezés állító- számú játékos játszhatík
egy zacskója van a
lag angol eredet s a gytüölt és sokat csúfolt, táblának megfelel 104 számmal. A nyertes játéhofíszú szakállú Bellarmin kardinálistól (1542— kos tétének 104-szeresét kapja.
B., kártj-a1621) vette nevét.
mszó, 1. Béla.
BélláxTa a. m. gastrula. embriológiai kifejezés,
Belle, Etienne de la, 1. Bella (Stefano).
1. Embrió.
Belle- Alliance (ejtsd: beu-áiijánsz), tanya Brabant
Bellas, város Estremadura portugál tartomány- belga tartomány Nivelles járásában, a Brüsszelban, Lissabontól 12 km. -re, igen szép völgy be- bl Charleroiba vezet úton róla nevezik el a pojáratánál, (1900) 3612 lak., vasas ásvánj-vízforrá- roszok a Waterlooi csatát.
sokkal, szép nyaralók- és kastélyokkal innen inBelleau (ejtád: beió), Bémi, francia költ, az ú. n.
dul ki a Lissabonba vezet Agoas Li\Tes ne\ü iwléiadey> (1. o.) egyik csillaga, sziü. Nogent de
vízvezeték.
^trouban 1528-, megh. Parisban 1557. LotharinBellatincz, 1. Belatincz.
giai Károlynak, Élboeuf hercegének nevelje volt.
Bellatrix (lat., harcosn, y Orionis), másod- Mvei: Bergerie; La Reconnue szinm (1577);
rend csillag az Orion Ny.-i váUán. Azon ritka fordította Anakreont, valamint Aratos Phaenotiltakozott. V.
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Belle-Défense

mena cím munkáját

-

Belle-Isle

e c. alatt Apparences céles- Mint ezredes részt vett az 1788-iki hadjáratban
Költeményei legutóbb Rouenban jelentek meg Törökország ellen 1793 1794. Wurmser vezérkari fnöke volt; 1796. Károly fherceg alatt
1604-ben.
Belle-Défense (ejtsd — defaSsz), Saint-Jean-de- hadosztályt vezényelt és altábornagy lett 1797.
része volt a leobeni fegyverszünet létrejöttében.
Losne francia város (1. o.) mellékneve.
Belledonne, a Ny.-i Alpok küls kristályos 1799-ben az Alpokban mködött, hogy Károly
zónájának egyik tömege, amelynek legmagasabb fherceg és Szuvarov között az összeköttetést
csúcsa 2981 m. 1889 óta menedékház áll rajta, biztosítsa. Késbb azonban Moreau Tortonánál legyönyör kilátásáért igen sok turista láto- gyzte. 1800-ban a marengói csatavesztés után
B.-ra bízták az Olaszországban
osztrák
gatja.
Bellefontaine (ejtsd beiitonteü), Logan county hadak vezényletét de nagy veszteséggel az Etsch
székhelye Ohio amerikai államban, 88 km.-nyire mögé kellett vonulnia. 1805-bon a Hof-Kriegsrath
elnökévé nevezték ki. Még ugyanez évben ColColumbustól, vasút mellett, {i9oo) 66'd;9 lak.
Bellef onte, Centre county székhelye Pennsylva- dienónál a jobbszárnyat vezényelte. 1805-ben a venia amerikai államban, a Springbreek partján, a lencei tartomány, 1806. pedig Galica kormányzóBald Bagle hegy Iá bánál, (i9oo) 4216 lak. vasiparral. jává ós egyúttal tábornagygyá nevezték ki. 1809.
Bellegambe, Jean, németalföldi fest, szül. B. a Duna É.-i partján vezényelt, de Károly fDouaiban 1480 körül, megh. 1533 körül. A XV. herceg seregével együtt visszavonulni kényszerült
sz.-i nagy németalföldi festk mveihez csatla- Az asperni, wagrami ós znaimi csatákban az 1.
kozó festményeit mozgalmas, szikár alakok, har- hadtest élén állott. 1813-ban a lombard-velencei
monikus színezés, renaissance-elemek jellemzik királyság kormányzója lett, azután ismét a Hoftöbbnyire nagy szárnyas oltárok. Említendk a kriegsrathba hívták, majd államminiszterré nedouai Notre Dame templomban, a lillei, douai, vezték ki. 1825-ben nyugdíjba vonult.
Béllégpróba, 1. Breslaii-féle m-ba.
brüsszeli, párisi, berlini múzeumokban, az arrasi
Belle-Isle (ejtsd beii-iii), 1. B. y.Belle-lle-en-Mer,
székesegyházban lev mvei.
Bellegarde (ejtsd: beigárd), több francia helység sziget Bretagne partjánál, Quiberon félsziget melneve köztük jelentékenyebbek 1. B., Ain dépar- lett, melytl 13 km. széles tengercsatorna választja
tementban, a Valserine és Rhone összefolyásá- el. A sziget, melyet a bretagneiak Guerveurnek
nál, vasút mellett, (i9o6) 3327 lakossal. Itt kez- hívnak, Morbihan département Lorientarrondisseddik a Rhone hajózhatósága; a folyóvíz ere- mentjának egyik eantonját alkotja. Hossza 18, széjét (6000 lóerre becsülik) papir- és fürész- lessége 8 km. négy községet foglal magában ezek:
malmok hajtására használják föl. Ugyancsak Palais, Bangor, Loemaria és Sanzon (1883 óta Portitt van a Perte du Rhone, hol a folyó alacsony víz- Philippe-nek is hívják). Houat és Haedik kis szigeálláskor (nagy vízálláskor elfödi a sziklákat) min- tek Palais községhez tartoznak. A lakosok száma
den lépésnél a mély szakadékokban más és más (1906) 9903, akik halászaton kívül f öldmlveléssel is
festi látx'^ányt nyújt. Egyes helyeken 25 méternyi foglalkoznak és igen ügyes hajósok. Fhelye Pamélységbe vájta be medrét a meredek mészsziklák lais (1. 0.). B.-t a középkorban Guédelnek hívközé. Egyes helyeken vize egészen elvész a szikla- ták 1572-ig a bencések birtoka volt ekkor csere
üregben ezek közt a Perte de la Valserine 400 lépés útján Retz marsall birtokába jutott. 1658-ban Retz
hosszú.
2. B., város Loiret départementban, a bibomok Fouquet f öintendánsnak adta el
midn
Fessard partján, (i906) 1370 lak., sáfrány-, mész- és ennek birtokában volt, Vauban megersítette ez
viaszkereskedéssel egykori kastélya Montespan erd most börtönül szolgál. 1719-ben a francia koés Pompadour asszonyok lakóhelyéül szolgált. — 3. rona birtokába került. 1761-ben elfoglalták az aniJ.,másodrangú ersség Pyrénées-Orientales dépar- golok, de 1763. ismét visszaadták. V. ö. Sainttementban, 120 m. magasságban aPyreneusokB.-i Paris, Hist. de B. (Lorient 1870).
2. B., Újlábánál, Parthus községnél a Perpignanból Figue- FouncUandtól és Labradortól egyforma távolságrasba vezet utat védi.
ban fekv sziget, mentállomással.
3. B., tenBellegarde, francia grófi család, mely Szavojá- gercsatorna, amely Új-Foundland É.-i végét Labból vándorolt be Ausztriába. A marquis rangot radortól választja el és az Atlanti-óceánt a Szt.Viktor Amadeus szavojai herceg ajándékozta ne- Lrinc-öböUel köti össze, hossza 130 km., széleskik, a cseh gróíl rangot pedig Mária Terézia 1741 sége 15—42 km. Gyakran jéghegyek veszélyezszept. 13. adományozta Pozsonyban. B. Hen- tetik benne a hajózást.
Belle-Isle, Charles Louis Augiiste Fouquet,B.
rik gróf (1. alább) és egyenes leszármazol magyar
indigenátust nyertek (1830. évi XV. t.-c). A csa- hercege, francia tábornagy a híres Fouquet pénzlád 1892-ig stájer és cseh-sziléziai ágra oszlott. ügyminiszter unokája, szül. 1684., megh 1761.;
A stájer vonal flága ez évben Ottó grófban kihalt. Catinat alatt részt vett a spanyol örökösödési
A cseh-sziléziai ág feje Fererw (szül 1833), Ste- háború olaszországi hadjárataiban. 21 éves koráfánia özv. trónörökösné egykori fudvarmestere. ban már az egyik lovasezred parancsnoka lett
Legidösb íia Ágost (szül. 1858), egy ideig f- és ezredével 1706. Torinónál tüntette ki magát
konyhamester. Második üa, Budolf (szül. 1862), 1714-ben Hünniugen kormányzója lett. XV. Lajos
Ferenc Szalvátor fherceg kamarása. Ferenc gróf alatt az udvar legbefolyásosabb egyénei közé tarnvére Paulina grófn (szül. 1830), számos éven tozott. 1731-ben altábornaggyá lépett el 1735.
át (1857-ig) Erzsébet királyné fudvarmestemje a lengyel örökösödési háborúban Triert vívta meg
volt.
és Szavojai Jen ellen Philippsburgot védelmezte
B. Henrik gróf, osztrák tábornagy, szül. Drez- ügyesen és elszántan. 1741-ben az osztrák öröködában 1756 aug. 29., megh. Bécsben 1845 júl. 22. södési háborúban ö vezette a francia sereget Cseh:
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Bél-lélegzés

Bellerméinn

országba, hol a rosszul védelmezett Prágát rohammal bevette (1741 nov. 26) A magyar-osztrák
seregek Csehországban v£iló diadalainak hírére
B. Csehországba sietett, hol a gyenge francia hadtestet (a szászok és a poroszok által cser-

ben hagyva) Mária Teréziának fleg magyar csapatokból alkotott nagy seregével szemben találta.
B. elbb Prágába vonult vissza s amikor meggyzdött, hogy ottmaradása esetén a fegj'verletétel aligha" lesz elkerülhet, december havában a rendkívül hideg idjárás által is gyötört
\isszavezette
Németorseregét szerencsésen
szágba. Ez az ügyesen végrehajtott i%sszavonulás
B. nevét örökre nevezetessé tette. 17-i6-ban mint
a Provenceban volt francia sereg föpai-ancsnoka,
Brown osztrák tábornokot Antibes ostromlásának
abbahagyására kényszerítette. Az aacheni béke-

Bellér v. böUér, némely vidéken ígj' nevezik a
marha- és sertéskereskedöt, valamint a hentest.
Ily értelemben használják a szláv eredet kupec
szót is. Legtöbb heljnitt azonban azokat nevezik
bölléreknek, akik nem hentesmesterek ugyan, de
a sertésölésben s annak húsa feldolgozásában kiválóbban ügyesek, gyakorlottak, s egyes házaknál

a sertésöléssel megbízatnak.

Bellermann, 1. Cliristian Friedrich, német
Johann Joachim B. (1. B. 5.) fia, szül. Erfurtban 1793 júl. 8., megh. Bonnban 1863 márc.
24-én. 1818— 25-ig a lissaboni német evang. hitközség lelkésze volt, 1827 35-ig a porosz követség és a német-francia evang. hitközség lelkésze
Nápolyban, azután a berlini Szt. Pál templom lelkésze lett, 1858. nyugalomba vonult. Több teológiai ii-aton kívül megjelentek tle Über die álteológus,

—

:

kötés utáji herceg, 1757. pedig hadügjTniniszter lett testen christlichen Begrábnisstatten, besonders die
mint ilyen különösen a katonai nevelésügy kifej- Katakomben zu Neapel (Hamburg 1839) Die allesztésére fordította figyelmét. B., kit a francia tén Liederbücher der Portngiesen (Berlin 1840)
akadémia is tagjává választott, volt a Fouquet Erinnenmgen aus Südeuropa (u. o. 1851) Porcsalád utolsó fiivadéka. V. ö. D'Echérai; La jeu- tuíriesische Volksüeder imd Romanzen (Leipzig
Testvér- 1864).
nesse du maréchal B. (Paris 1908).
öccse, Í0i!//5 C/mr/í-s Arií/^wZ Fouquet, B.-igróf,
2. B., Ferdinánd, német fest, sziU. Erfurtfrancia táboraok volt. ó vezényelte 1746-ban ban 1814 márc. 14., raegh. 1889 aug. 11. Weia Piemontba nyomuló francia sereget, melynek marban és Berlinben tanult, beutazta Európát,
élén a Col de l'Assiette megrohanása közben 1842. pedig négy évre Venezuelába utazott. Mvei
közül éppen ez utazásán készített, inkább tudomáelesett.
Bél-lélegzés, a leveg oxigénjének a belek út- nj'os, mint mvészeti becs tropikus tájképei ismerján való felvétele, B.-e van egyes halaknak, pl. tek és színnyomatokban is nagyon elterjedtek.
a eobitis fossilis-nek, amely a lenyelt levegt ér3. B; Fnedrich, klasszikus filológus, Johann
tékesíti. A szitakötó-álcák a végbél útján szedik Joachim B. (1. B. 5.) fia, szül. Erfm1;ban 1795 márc.
8-án, megh. Berlinben 1874 febr. 5-én; itt 1819-tl
fel az oxigént.
Béllélegzk (Enteropneusia, áiiat), a férgek tanár, 1847-tl igazgató volt egy gimnáziumban.
egyik osztálya, melyre jellemz, hogy az ide tai'- Különös érdemeket szerzett magának a görög
tozó fajok belének elüls része kopoltyurósekkel zenérl írt tanulmányaival. Ide tartoznak: Die
van eUátva és lélegzésre szolgál. Ide tartozik a Hymnen des Dionysios und Mesomedes (Berlin
Bal'iHoglossus-nem, mely kizárólag a tenger- 1840) Anonymi seriptio de musica et Baehü seben él.
nioris introduetio artis musieae (u. o. 1841) és Die
Bellemarre, Loais de, francia író, 1809. Gre- Touleitem und Musiknoten der Griechen (u. o.
noble-ban született s 1852. egy hajóégés alkalmá- 1847). Irt még egy görög iskolai nyehiant (6. kival halt meg. Mvei Gábriel Ferry név alatt je- adás, Lipcse 1897) és olvasókönj^-et (9. kiad., u. o.
lentek meg. Híresebbek Le eoureur des bois(1851): 1896), s kiadta Sophokles Oedipus királyát (BerLa ehasse aux Cosaques (1853) Les Squatters lin 1857).
4. B. Heinrich. ném. zeneszerz és tudós, FriedFia, Gábriel de B., szül. 1846., atyja
(1860).
álneve alatt írta müveit többek közt Les der- rich B. (1. B. 3.) fia, szül. BerUnben 1832 márc.
niéres années d'Alex. Dumas (1883) és Balzac et 10., megh. Potsdamban 1903 ápr. 10. Hosszabb
ses anües (1888).
idn át gimnáziumi énektanár, 1871. királyi zeneBeUéme (ajtsd ibeuém),város Orne francia départe- igazgatóvá, Marx halála után pedig egyetemi
mentban a Méme forrásai közelében, vasút mel- zenetanárrá nevezték ki Berlinben. 1875 óta az
lett, (1906) 2572 lak. Kalap- és üvegárú-készítéssel
munkái Die Mensuralnoten
akadémia tagja.
jelentékeny bor-, gabona- és fapiac. Közelében van und Taktzeiciíen des XV. u. XVI. Jahrhunderts
a VIL Károly király víziójáról ismeretes B. erd, (Berlin 1858) ; Kontrapunkt (3. kiad. 1867) és Die
mely kelta és római emlékekben (dolmen, római Grösse der musikalischen IntervaUe als Grundlage
ut, hái'om római táborhely) gazdag. Ugyancsak der Harmonie (u. o. 1873). B. számos egyházi
ezen erdben van a la Herse ne\'ú, a spaaiboz ha- kar és dal szerzje, több sophoklesi szomorujátéksonló ásvánj-vízforrás. B. már a
sz. elején egy hoz is írt zenét jeles énektanár is.
grófság székhelye volt régi erdjének romjai
5. B., Johann Joachim, német teológus és kemáig is láthatók.
leti nyelvtudós, szül. Erfurtban 1754 szept. 23.,
Bellény.kisk.Gömörés Kis-Hont vm. rimaszécsi megh. 1842 okt. 25. Ugj'anitt és Göttingenben véj.-ban, (1910) 155 magyar lak.
u. p. Jánosi, u. t. gezte tanulmányait
1804. gimnáziumi igazgató
Feled.
Berlinben, majd az ottani egyetem megalapítása
Bellenz, város, 1. BelUnzona.
után a teológia rendkívüli tanára és egyházi taBelleplaine (ejtsd beiiepien), város Jowa ameri- nácsos lett. Mvei közül kitnnek a következk
kai állam Benton eountyjában, vasút mellett, (i9oo) Handbuch der bibUschen Litteratur etc. (H. kiad.
3283 lak.
Erfurt 1796—1804, 4 köt.) Geschichtliche Nachí-
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Bellerophon

richten aus dem Altertum über Essaer und Therapeuten (Berlin 1821) Die Úrim und Thummim,
die altesten Gemmen (u. o. 1824) Bemerkungen
über phönikisehe und punische Münzen (4 Programme, Erfurt 1812—16) Über die Gemmen der
;
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szisztémában fordul el. Az Alpokban ós A meri -

kában B. -rétegek.

Belleropbon

;

;

Belley

sorhajónak, mely

volt a neve
I.

annak az angol

Napóleont 1815.

Szt. -Ilona

szigetére vitte.

Belles lettres (franc.) a. m. szépirodalom.
dem Abraxasbilde (3 Programme, u. o.
Bellesz, kisk. Nyitra vm. nagytapolcsányi
1817—19).
Bellerophon (v. Bellerophontes), görög hérosz, j.-ban, (1910) 280 tót lak., kfallal kerített régi kat.
ki eredetileg hatalmas isten lehetett, s csak a ké- templom u. p. Nyitrabajna, u. t. Nagytapolcsány,
Béllet, 1. Kitöltés.
sbbi fejldés folyamán lett egyszer «hssé».
Tulajdonképeni hazája a Peloponnesosnak ÉK.-i
Belletrisztika (franc, belles lettres) a. m. széprésze (Korinthos, Sikyon, Troizen, Argos) innen irodalom (1. 0.), a költi és szépprózai mfajok
vándorolt mítosza Kis-Ázsiába, mindenekeltt foglalata. Belletrista, szépirodalmi író helletriszLykiába, hol B. a királyok genealógiájában már tikus, szépirodalmi természet v. vonatkozású.
Belleville (ejtsd: beiiviiy), 1. több francia hely
Homerosnál szerepet játszik (fia Hippoloehos, unokái Glaukos és Sarpedon). A B.-mondában a kö- neve legjelentékenyebb B.-sur-Saone, Rhone dózépponti helyet a Chimairával való küzdelme partementban, a Sane ós Ardiére összefolyásáfoglalja el, melyben az istenektl ajándékba ka- nál, vasút meUett, (1906) 2145 lak., selyem- és
pott Pegasos, a szárnyas ló van nagy segítségére. gyapotfonókkal, hordókészítéssel, a beaujolais-1
borok piaca római régiségekkel, szép román íz2. B., Paris (1. 0.) egy része
lés templommal.
a 20. arrodissementban.— 3. B., Saint-Clair county
székhelye Illinois amerikai államban, 25 km. -re
Saint Louistól, hullámos síkságon, vasút mellett,
(1900) 17,484 lak., vasöntkkel, élénk gabonakereskedéssel.
4. B., Hastings grófság székhelye Ontario tartományban, Dominion of Canadában, az
Ontario-tó Quintó nev kanyargós, keskeny öblénél, vasút mellett, (i908) 9117 lak., az 1857. alapíAltén mit

;

;

;

;

:

;

—

—

tott Albert University-vel, élénk fakereskedéssel.

A Moira-folyó, amely itt ömlik a tóba,
papír- és fürészmalmot hajt.

számos

Belle Ville, az ugyanily nev argentínai departamento székhelye, a Tercero partján, 4000
lak., gabona- és marhavásárokkal.
Bellevue (ejtsd: beiívd, mint az olasz helvedere,
azt jelenti: szép kilátá8),többfejedelmi kastély neve.

A

legjelentékenyebbek :Í.B. Paris közelében a St.
Cloud és Meudon közt elhúzódó hegyháton, amelyet
rendkívüli pompával Pompadour marquise építte-

- 2. B., porosz kir. kastély Berlin közelében, a
Spree partján 1786—90 közt épült. — 3. B., terjedelmes kastély Kasselben, ahol 1811 13-ig Jeróme király lakott most a katonai parancsnokBellerophon.
ság és a szépmvészetek akadémiája vannak
A mondának ezt a részét már a Peloponnesosban benne. 4. B., kis kastély a Sedanból Donchórybe
Ismerhették a Chimairát és a Pegasost már a vezet országúton, ahol 1870 szept. 2. a sedani
legrégibb korinthosi pénzeken megtaláljuk. A kapituláció után III. Napóleon és Vilmos porosz
mondaköltószetre folytatólagos alkalmat az az ön- király találkoztak.
Bellew fejtsd: héuyú), Henry Walter, angol orienként kínálkozó kérdés nyújtott hogy került B.
Lykiába ? Azt regélték, hogy Argos urának, Proi- talista és utazó, szül. 1834 aug. 30-án Indiában,
tosnak felesége Anteia v. Sthenoboia szerette megh. 1892 júl. 26-án Buckshire-beu. 1856-bau
meg a daliás B.-t, de miután visszautasításban orvosként az indiai hadsereg szolgálatába lépett
részesült, boszúból vádat emelt eUene férje eltt. s e tisztében 1857—58. angol küldöttséget kísért
Ez egy ürias-levóUel apósához, Jobateshez, Lykia Kandaharba. Késbb Pesavarban mködött, 1872.
királyához küldi B.-t, de a gonosz terv nem sike- PoUock-ot kísérte Perzsiába, míg 1873— 74-ben
rül, mert B. a veszedelmes feladatokat (Chimaira, Forsyth kíséretével Kasmírba ment. Élete utolsó
harc a Solymoi és Amazonok ellen) fényesen oldja éveiben brit ügynök volt Kabulban. Mvei Jourmeg. B. vesztét a monda szerint az a merész kí- nal of a political mission to Candahar 1857—58
Report on the Yusufzais (1864)
sérlet okozta, hogy Pegasosával az égbe kívánt (London 1862)
szállni a Zeustól küldött darázs megvadítja a lo- From the Indus to the Tigris (1874) Kaslimii' and
Afghanistan and the Afghans
vat, s ez ledobja magáról a vakmer lovast. Ké- Kashgar (1875)
pünk a római Palazzo Spada egy dombormvét, (1879) The laces of Afghanistan (1880). Megü'ta
a Pegasost itató B.-t mutatja be.
a pustu-nyelv grammatikáját ós lexikonát.
Bellerophon, a kövült csigák egy neme, több
Belley (ejtsd beiié), az ugyanily nev arrondissefajaapaleozoos rétegekben, különösen a karbonos ment székhelye Ain francia départementban, szóltett.

;

—

;

—

:

:

:

:

;

;

;

;

;

:

—

Bell-féle bénulás

lökkel beültetett kétdomb közöttékm.-rea Rhónetól és 1 km. -re a Gurantól, (i906) 5707 lak., mousseline- és indieiinekészíté^l, szöllö- és szan'asgombatenyésztéssel régiségtárral. Közelében találni a legjobb franciaországi litográfiái köveket.
Püspöki székhely. B. a rómaiak korából való a kö
zépkorban Belica v. Belliea volt a neve. 1385-ben
egészen leégett. VIII. Amadeus, Szavoja hereege,
újra fölépíttette. 1601-ben véglegesen Francia;

;

országhoz került.
Beil-féle bénulás a. m. arcidegbénulás (1. o.).
Bell-féle törvény, v. Bell-Magendie-törvény,
Bell Ch. (1. Bell 2.) angol flziológüs által felderített törvényszerség, amely szerint a mozgató

idegek a gerincvelt az ú. n elüls gyökökben
hagyják el, az érz idegek pedig az ú. n. hátsó
gyökökben térnek oda be. A törvényszerség igen
szembeötlen demonsti'álható pl. békán, meljTiek
egyik oldalán a hátsó végtagjához vezet elüls,
másik oldalán a hátsó gerincveli gyököket átmetszettük. Az igy operált állatnak azon oldali
végtagja, amelyiken az elüls gyököket metszettük át, bénult, de érzése normális míg azon az oldalon, ahol a hátsó gyököket metszettük el, a végtag ugyan rendesen mozog, de teljesen érzéstelen.
A B. bizonyos fokig általánosítható is u. i.
az elüls gj'ökereken nemcsak mozgató, hanem
más centiifugális (1. Idegrendszer) rostok is haladnak (mirigyekhez men elválasztó rostok stb.),
úgy hog>' azt mondhatjuk, hog>' általában azok a
rostok, amelyek az izgalmat centrif ugálisan, azaz
a központi idegrendszerbl valamely perifériásán
fekv testrészhez vezetik, az elüls gyökökben,
azok pedig, amelyek centripetálisan, azaz a perifériáról a központi idegrendszerbe vezetnek, a
hátulsó gj'ökökben haladnak.
;

:
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Bellingr

átfúrásának emlékére Torinóban emelt nagy emlékmüvet. Egyéb nag5' mvei a Men tanánál elesettek emléke Milanóban (1880) Rafael emiéltszobra Urbinóban (1896)
I. ümberto király emléke Alessandriában (1907) a krimi háborúban
elesettek emléke Torinóban, stb.
:

;

:

:

3. B., Valéria (Vicentino), olasz kmetsz és
médaillenr, szül. Vicenzában 1468., megh. 1546.
Rómában, hol fleg VII. Kelemen ós III. Pál pápák számára dolgozott, teljesen az antik müvek
hatása alá került, mi emlékérmein, melyek többnyire görög és római mitológiai és történeti személyek képmásait adják, az antik formák szigorú
utánzására vezetett. Híres müve az a VII. Kelemen számára készített, jelenleg a firenzei Ufflziképtárban rzött kaszetta, melyet Krisztus életét
ábrázoló 20 metszett hegyi kristály díszít.

Belliard

(ejtsd: beiiiár),

Augustin Danid, gróf,

francia tábornok, szül. Fontenayban 1769 raáre.
23-án, megh. Brüsszelben 1832 jún 28-án. A forradalom alatt mint önkéntes lépett a hadseregbe,
ahol mint Dumouriez szárnysegéde kitüntette magát 1795. Hochenak lett fszámysegéde 1796.
pedig Bonaparte Italiában dandárparancsnokká nevezte ki. 1798-ban az egyiptomi expedícióhoz csatlakozott s Dessaix- vei végigküzdötte a felsegyiptomi hadjáratot, mire Kairó kormányzója lett.
1808-ban a császáiTal Spanyolországba indult és
Madrid kormányzójává neveztetett ki. 1805
1807-ig mint Murát hadsegéde harcolt az oszti'ákok, poroszok és oroszok ellen. Az 1812. évi orosz
;

;

is részt vett. A lipcsei csatában egy
golyó karját zúzta szét. Napóleon bukása után
meghódolt XMII. Lajosnak, ki
pairré nevezte
ki, Fülöp Lajos pedig mint követét Bécsbe küldte.
Mémoires-jait (3 köt.. Paris 1842) Vinet adta ki.
Bellica colanina, oszlop az ókori RómáA B. alól azonban vannak kivételek. Ezeknek
a kivételeknek egy részére Magendie kimutatta, ban, mely Bellona istenasszonynak a Marsmezön
hogy csak látszólagosak így pl. azt találták, hogy lev templomához közel állott. Hadüzenetek alaz elüls gyököknek is van érzésük Magendie ki- kalmával innen történt a jelképes lándzsavetés
derítette, hogj' ezt az érzést ü. n. visszafutó ros- bizonyos helyre, mely az ellenségnek országát
tok okozzák, amelyek a hátsó gyökkel hagyják jelképezte.
el a gerincvelt, s csak az elüls és hátsó gyökök
Bellicizmus, a pacifizmus (békemozgalom) ellentalálkozásánál térnek vissza az elüls gyökre téte. Ez a gyengébb jogára támaszkodik és a nem(sensibilité recuiTente). A hátsó gyökökben azon- zetközi életben ideális alakulásra törekszik. A belban tényleg futnak centrifugálisan vezet rostok licisták ellenben szükségesnek, kívánatosnak és az
is, így az értágító (Stricker) és bélmozgató (Steiemberiség természetébl folyónak vallják a hánaeh) idegek. L. még Gerincvel.
borút, és az ersebb jogára hivatkoznak.
Bellheim, község Pfalz bajor kerületben, GrerBellicosns (lat.) a. m. harcias.
mersheim (ettlS km.-nyire), j.-ban, vasút mellett,
Bellincioni (ejtsd — csóni), Gemma, olasz operaénekesn, szül. Como-ban 1866 aug. 18. Már 1881.
(1900) 2955 lak., földmívesiskolával.
Belli, 1. Giuseppe Gioacchino, római népies fellépett mint koloratúr-szoprán
utóbb drámai
költ. szül.Rómában 1791 szept. 10., megh. u. o. primadonna lett. Mascagni Gavalléria rusticana1863 dee 21-én. 2000-et meghaladó szonettjeiben jában ö kreálta Santuzzát. Budapesten is fellépett
nagy kincs van lerakva
maga nagy drámának vendégül 1887 óta. Férje, Stagno Bobért (megh.
nevezi azokat s krónikául szolgálnak a pápai ura- Grenuában 1897) kiváló tenorénekes volt.
lom utolsó idszakának, tele szellemmel és szatíBelling, Wilhelm Sebastian, Nagy Frigyes hírával. Nyomtatásban nem jelent meg mind s közü- res lovastábomoka, szül. Paulsdorfban 1719 febr.
lök 800 a fla által (1865) Rómában kiadott Poesie 15., megh. Stolp-ban 1779 nov. 28. Hsiesen harinéditeben jelent meg, 200 pedig a Morandi által colt Mollwitz, Hohenfriedberg és Kesselsdorf, 1749.
kiadott Sonetti satirice in dialetto romanesco c. pedig Prága és KoUin mellett. 1758-ban a híressé
gj-üjteményben. Németre Heyse fordított bellük. vált fekete h uszárezred parancsnoka lett. Legszebb
1911. Rómában emlékszobrot állítottak neki.
babérjait azonban 1759— 61-ig Pommerániában
2. B. Luigi. olasz szobrász, szül. Torinóban aratta amidn 5000 emberével az egész svéd se1848., szülvárosában és Parisban tanult. Ó ké- reget feltartóztatta. V. ö. Lippe-Weissenfeld,
szítette el Pauissera tervei nyomán a Mont Cenis Husarenbuch (Potsdam 1863i

háborúban

t

;

:

:

;

;
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Bellingham

Bellingham (ejtsd — gem), város Northumberland angol grófságban, a North Tyne partján, 45
km.-re Newcastle-upon-Tynetöl 1470 lak., tle 10
km. -re van BK.-nek Otterburn (1. o.).
•

Bellinghausen, 1. Münch-Bellinghausen.
Bellingshausen, ii^a&m?? von, orosz tengernagy,
szül. Ösel szigetén 1778 szept. 21., megli. Kronstadtbanl852 jan. 13. Kinisenstjernnel 1803. körülhajózta a földet, 1809. részt vett a svéd háborúban.
1819-ben két hajóval a déli sarkvidékre vitorlázott,
ahol 1820. nyarán ott a 70. sz. fokig elnyomult
és 1821. Sándor földjét meg a Péter szigetét fedezte föl. Azután a balti-tengeri hajóhad parancsnoka, 1828. (miután Várnánál Id tnt), tengernagy,
1839-ben Kronstadt kormányzója lett. Müve:
Forsehungsf ahrten ún Südlichen Eismeer (oroszul
1831, németül Leipzig 1902).
Bellini, 1. Gentile, olasz fest, Jacopo B. (1.
B. 3.) fla, szül. Velencében 1429. (?), megh. 1507
febr. 21. Fleg sógorának, Mantegnának hatása
alatt fejldött. Fiatalkori müveibl kevés maradt
fönn. Tekintélyes fest volt, midn a velencei
signoria 1479. II. Mohamed szultán kérésére mint
arcképf estöt Konstantinápolyba laüdte. Keleti tartózkodásának eredménye a szultán jellegzetes
festi arcképe (Velence, Layard-képtár) ós azok a
keleti vonások, melyek több festményén láthatók.
Hazatérése után nagy, nyilvános megbizásokban
részesült, de a dogepalota tanácsterme számára

Bellinit

fölfogásról tesz tanúságot

szerephez

jut,

;

a tájképi elem nagy

mind ragyogóbbak, mind

tüzeseb-

1505-ben keletkezik a velencei S.
Zaccaria templom hatalmas oltárképe (l. a kéi)mellékletet), 1507 a velencei S. Fraucesco della
Vigna templomban lev Madonna 4 szenttel, B.
legfestibb müveinek egyike, majd a milanói
Brera Madonnája 1510. és 1513. utolsó nagy oltárképe a velencei S. Giovanni Crisostomo templomban. Vallásos tárgyú képeken kívül arcképeket is
festett B., de csak Leonardo Loredano dogé arcképe (London, National Gallery) teljesen hiteles
müve, míg allegóriái-mitológiai festményei közül
a velencei akadémiában lev 5 kép és a fírenzei
Ufüzi képtárban lev titokzatos Madonna a tóparton válik ki. V, ö. Gronau G., Die Künstler-

bek

színei.

familie B. (Bielefeld 1909).
3. B., Jacopo, olasz fest, szül. Velencében
1400 körül, megh. 1471 körül, Gentile de Fabrianónak volt tanítványa és segédje. Velencén
kívül Veronában, Ferrarában és Padovában is
dolgozott, de nagy mvei, freskói elpusztultak és
csak néhány hiteles müve maradt reánk. Kiváló
a veronai képtárban lev Krisztus a kereszten.
Igen fontosak a párisi Louvreban és a londoni
British Museimiban lev vázlatkönyvei, melyek
a
rajzai
többnyire szenttörténeti jelenetek
természet f riss,mély megfigyelésérl tanúskodnak,
V. ö. Ricci, Jacopo Bellini e i suoi libri (Firenze

—

—

nagy olajképsorozata elpusztult, A velencei 1908).
di S. Giovanni Evangélista számára fes4. B.,Vincenzo, olasz zeneszerz, szül. Szicíliátett nagy képei, melyek a szent kereszt ereklyé- nak Catania nev helységében 1801 nov. 1., megh.
jének csudáit ábrázolják (Velence, Accademia), Puteauxban 1835 szept. 23. 1819 óta a nápolyi
csodálatos hséggel adják vissza az akkori Velence konzervatórium tanulója és tanulmányait leginéletét és nagy hatással voltak a velencei festészet kább Tritto és Zingarelli alatt végezte. Els nafejldésére. A Scuola di S. Marco számára festette gyobb szerzeménye az Adelson e Salvina c. opera
Szt. Márk alexandriai prédikációját ábrázoló ké- (1824. adták Nápolyban) követte Bianca e Ferpét, melyet azonban öccse, B. Giovanni fejezett nando c. operája. Ez utóbbi annyira tetszett, hogy
be (Milano, Brera). Jellegzetes, kiváló müve Cate- B. meghívást kapott Milanóba, hogy ott a Scalarina Comaro, Ciprus királynjének rendkívüli sziuház számára írjon, mi Olaszországban nehezen
festett

Scuola

;

gonddal ós kérlelhetetlen élethséggel festett
arcképe a budapesti Szépmvészeti Múzeumban.
2. B., Giovanni, olasz fest, az elbbinek öccse,
szül. 1430 körül, megh. 1516 nov. 19, Atyjának,
B. Jacopónak volt tanítványa és eleinte fleg sógorának, Mantegnának hatása alatt állott. Hosszú
életén át nagy, sokoldalú tevékenységet fejtett ki,
de nagy festménysorozatai, melyeket a dogepalota és egyes velencei testületek számára festett,
elpusztultak. Mvészetében mindinkább kifejldik
az a Velencét jellemz festi irány, mely a régibb,
szigorú, aprólékos festészetet a XVI. sz. elején
teljesen felülmulta ós az olajfestós technikájának
céltudatos alkalmazásán alapult. B tekintetben B.
dönt jelentség mester, kinek tanítványai, Giorgione, Tiziano, Pálma Vecchio tle örökölték
mvészetök alapját. Még Mantegna hatása alatt
állanak korai Pietá-képei (Milano, Brera) ós Madonnái (Velence, Madonna dell'Orto, stb.). Érettebbek, önállóbbak következ mvei: Mária
megkoronázása (Pesaro, képtár), a Vatikánban
lev Piet^, majd 1488. a velencei Prari templom
sekrestyéjében lev híres Madonna-triptychon és
Agostino Barbarigo dogé Madonnája (Murano, S.
Pietro), szigorú felfogású, megkapó hatású müvek.
Egyéb, kisebb mveinekhosszú sora mind festibb

II Pirata (A kalóz) c, dalmvével 1827. megalapította hírnevét egész Olaszországban. Ezt követték gyors egymásutánban dalmvei La Straniera (Az idegen n, 1829. Milanóban) I Capuletti ed i Montecchi (1830. Velencében) La Sonnambula (Az alvajáró, Milano 1831
címszerepében Pasta Giuditta) Norma, a nagy
Malibrannal a címszerepben (u. o. 1831) és Beatrice di Tenda (Venezia 1833), melyek mindenütt
gyönyörrel tölték el a hallgatókat és nemsokára
egész Európa visszhangzott a szicíliai zeneszerz
eped, édes dallamaitól. B, 1833. Parisban Rossiuival és Cherubiuivel érintkezett, onnan Londonba
ment, hol fényes fogadtatásban részesült. 1834-ben
ismét visszatért Parisba, hol a párisi olasz opera
számára a Puritani c. dalmüvet íi'ta, melyet 1835.
rendkívüli lelkesedéssel fogadtak, A jeles mvészt
még ifjú korában ragadta el a halál. Életrajzát
megírta Pougin Artúr (Paris 1868), Percolla, Florimo, Amore (Catania 1892), Hüler Férd,
B,
veit mély, igaz érzés, kevés di'ámaiság, egyszer

elérhet megtisztelés.

:

;

;

;

— m-

munka

jellemzik,

Bellinit (bellit), biztonsági robbantó szer, melyet 1886.
Károly talált fel. 92-5 súlyrész
metadinitrobenzolból és 7"5 súlyrész ammonsalótromból készül, oly módon, hogy egy gzzel ftött

Lamm
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BELLINI GIOVANNI

Révai Nagy Lexikona

TRÓNOLÓ MADONNA SZENTEK TÁRSASAGÁBAN
(VELENCE,

S.

ZACCARIA TEMPLOM)

—

Bellino

6t

dobban keverik egymással a két anyagot, midn
is a 90" C-nal olvadó metadinitrobenzol az amraonsalétrommal bensöleg keveredik. Kihlés elóttpatonokba préselik, meljiiok fajsúlya 1-25. Nem veszedelmes, mert ütésre nem robban, csak gj-utecscsal robbantható fel. Erösebb hatása van, mint a
dinamitnak, azonban inkább repeszt, mint zúz.
Sárgás szíufl és zsíros tapintású liszt, mely felrobbanás nélkül megömleszthetó.
Bellino (Imperial noir). Olaszországból származó csemege szöllöfajta, igen nagy, gömböljii,
kékszín, ropogós bogyókkal. Középérés, hosszú
metszés mellett jól terem.
Bellinzona (Bellenz), Tieino svájci kanton fvárosa 222 m. a tenger szine fölött, (i9oo) 4956
olasz lak., a Ri\-iera völgyben futó Tieino balpartján, vasúti míüielyekkel. Három vániak a
i-'^nja van itt, t. i. a Castello di Mezzo v. SNitto,
Corbario és a Castello Grandé. A városnak legtekintélyesebb épülete a Szt. Péterrl és Istvánról
:

elnevezett ftemplom. A várost hosszú töltés védi
a Tieino áradása ellen. Vasúti csomópont és fontos
sztratégiai hely, mert a Szt.-Gotthardon és Szt.-

Bernhardinon át a Lago Maggiorehoz vezet utak
találkoznak.
1. Százszorszép.
Bellit (ásv.), ólomkromát (tisztátalan) hatszöges,
uyéraánttensni. karmazsinpiros-sárga kristály-

itt

Bellis.

kák lelhelye Tazmánia.
;

Bellit, robbantó szer,

1.

Bellinit.

Bell-Lancaster-iéle oktatás, 1. Bell 1
Bell-Magendie-féle törvény, 1. Bell-féle törvény.
Bellman, Carl Michael, írói álnéven Fred))ian, svéd költ, szül. Stockholmban 1740 febr. 4
megh. u. 0. 1795 febr. 11. Upsalában tanult s
papi pályára készült, de a tanulást abbahagyta.
Késbb víg társaságokba keveredett. Majd a vámhivatalnál szolgált mint tiszt\-iselö, de rendetlen
életmódja miatt itt sem volt soká maradása. Egy
ideig III. Gusztáv király kegyébl élt, de ennek
meggyilkoltatása után nyomorba jutott, s nyomorban is halt meg. Igazi népköltö volt, kiben a gyermeki természetesség s a kzve tétlen benyomások
ereje ritka bájjal szólaltak meg. Joggal Uleti meg
a «svéd Anakreon» jelz. Dalaihoz majdnem kivétel nélkül maga komponálta a zenét. Csoda-e,
ha ennélfogva e dalok a svéd nép vérébe mentek át
s egyre-másra számtalan kiadást érnek még ma
is. (Fredman's sanger, 1791
Fredman's epistlar,
1790, stb.) Iit B. még ezenkívül néhány kisebb
drámát is (A korcsma, A szerencsés hajótörés stb.
és Zions hügtig (Zion lakodalma) c.mvében (1789)
a zsoltárok módjára, az evangélium szövege fölött
megkapó erej elmélkedéseket. Kár, hogy Manen
(A hold) cím szatii'ája befejezetlen maradt. Samlede skiifter-ei (Összegjüjtött munkái) közt kivált
a Cárién által kiadottak (jegyzetekkel és képekkel,
Stockholm 1856—61, 5 kötet) tntek ki. B.-nek
Byström svéd szobrász által készített óriási mellszobrát a stockholmi Djurgarden (állatkert) nev
parkban már 1824 július 26-án leplezték le s itt
e napot mint nagy népimnepet ülik meg évenkint
a svédek. V. ö. Erdmann N., Carl Michael B.
(Stockholm 1899): Gumppenherg, Bellmann-Bre;

vier (München 1910).

—

Bellori

1 B. (ejtsd beiyo), Andrés, amerikai spanyol
Caracas-ban (Dél-Amerika) 1780., megh.
1865 okt. 15. Chilében. Hazája (Venezuela) függetlenségi harcának kitörésekor az ottani spanyol
helytartó-ságnál hivatalnok volt, azonban szintén
a felkelk közé állt, st Venezuela fölszabadításában jelentékeny részt vett Bolivar-ral és Mendez
Lopez-szel, kikkel hazája érdekében Londonba utazott, hol 19 évet töltött s egy angol nvel házasságra is lépett. Visszatérve Amerikába, Santiago-

Bello,

.

:

író, szül.

ban, Chile fvárosában telepedett le s fleg az buzgólkodása folytán keletkezett az ottani egyetem,
melynek 1843. rektorává választatott. Munkái,
melyek érdemei elismeréséül Chilében állami
költségen jelentek meg (Santiago 1881 83, 6

—

köt.),

fleg irodalomtörténetiek és nyelvészetiek

Cid-románcok kommentárjai, továbbá Bojardo
Orlando-jának értelmezése stb.). De mint költ is
kiváló, mint jogtudós pedig nemzetközi hírre tett
szert Principios de dereeho intemacional c. mvével (A nemzetközi jogelvei) 1832. Chile körül halhatatlan érdemeket szerzett az ottani polgári törvénykönj^ (Codigo civil) kidolgozásával, melyet
a chilei kongresszus 1855. fogadott el.
2. B; Francesco, 1. Gieco da Ferrara.
Belloguet (ejtsd: beiiogé), Dominique Irangois
Lonis, Roget de B. báró, francia történetíró, szül.
Bergheimban(Elszász) 1796., megh. Nizzában 1872
aug. 3. Mint lovas tiszt 1814. kitiint. 1834-ben kilépett a hadseregbl. Müvei
Questions bourguignonnes (Paris 1847) Carte du premier royaume
de Bourgogne (1848) Origines dijonnaises (Díjon
1851) Ethnogénie gauloise e. nagy müvét (Paris
1858—1875, 4 köt., új kiadás 1872 és köv.) a
Gobart-féle nagy díjjal tüntette ki a francia
akadémia.
Bellona (régebbi alakjában Duellona), 1. a rómaiak hadi istennje. Temploma a város eredeti
határán kívül állt. Itt tárgyalt a szenátus a gyztesen hazatér hadvezérekkel a diadalmenet dolgában s a külföldi követekkel. A Kr. e. III. sz. óta
e templom eltt egy oszlop áUt, meiy az ellenség
területének határkövét jelképezte. Egy lándzsának ez oszlop mögötti térre való ünnepélyes behajítása a hadüzenetet szimbolizálta.
2. Az I.
sz.-ban Kr. e. egy soknevü elázsiai istenn tisztelete jutott Rómába. Vérengzésig men, vad kultusza miatt
is B.-nak nevezték s az idegen kultusz a hazait lassanként háttérbe szorította, ille(a

:

:

;

;

—

t

tleg magába olvasztotta.
Bellonion a neve egy Kaufmann

és fia drezdai gépészek által szerkesztett zenei gépmúnek,
mely 24 trombita és 2 üstdob segélyével különböz
darabokat hangoztat és amelyben a dinamikus
hatások ritka precizitással érvényesültek.
Bellonionból származott késbb a Trombitás cím alatt
híressé vált automata, mely szintén Kaufmann

A

találmánya.
Belloq-cs, kb. 15 cnt-es csö, melyben gombosvég, fokkal ellátott órarugó jár. A rugó fokába
fzött fonálon húzzuk be a szájon át a garatüregbe
a hátsó oiTlyukak elzárására szolgáló vattacsomót
(tampont) csillapithatatian orrvérzéskor (1. o.)

Giovanni Pietro, olasz fest és mvéRómában 1615 körül, megh. 1696.
Mint fest jelentéktelen, alig maradt fönn tle
Bellori,

szeti író, szül.

—

Bellot-szoros

valami, irodalmi müvei közül a Le vite de' pittori,
moderni (Róma 1672) c. a
XVII. század olasz mvészettörténetének fontos
scultori ed architetti

forrása.

Bellot-szoros, 4—5 km. széles tengerszoros,
amely Boothia-félszigetet,Észak- Amerika legésza-

kibb részét North-Somersettöl, az Északi- Jegestenger egyik szigetétl választja el. 1852. Kennedy
kapitány fedezte fel, midn Franklint kereste
ugyancsak ö nevezte el Bellot francia tengerész
tisztrl, aki ezen a helyen fontos parancsainak
végrehajtása közben elpusztult.
Bellotto, Bernardo, olasz fest, 1. Canaletto.
Bellovacum, a bellovákok fvárosa Gallia Belgicában most Beauvais (1. o.).
Bellovákok (Bellovaci), az ókori belgák egyik
hatalmas ága, mely a Caesar elleni hadjáratban
egymaga 100,000 harcost állított. Elször Caesar
gyzte le 57. Késbb a nagy gall felkelés idején
két ízben szenvedtek nagy vereséget (52 46
Kr. e.), ami erejüket tönkre tette. Fvárosuk volt
Caesaromagus, (Bellovacum), a mai Beauvais.
Bellovics Imre, karnagy, énektanár, szül.
Budafokon 1847 aug. 26. Atyja tanította 8 éves
korában ügyesen zongorázott és rögtönzött orgonán is. 1865-ben a prágai konzervatórium növendéke lett. 1867-ben Budapestre jött, 1881 végén
átvette a Budapesti Zenekedvelk Egylete igazgatását 8 nagyszabású hangversenyek egész sorozatát rendezte mintegy 20 éven át. 1885 óta az
egylet zeneiskoláját alapította s az ének magasabb osztályait tanítja. Megjelentek zongoratanulmányai, iskolai énekgyüjteményei.
Bellows (ejtsd: beiósz), Henry Whittiey, amerikai lelkész, szül. Bostonban 1814 jan. 10., megh.
1888 jan. 30. Cambridge-ben (Massachusetts) teológiát tanult 1838-ban lelkész lett az els kongregáeionalista templomnál New Yorkban, ahol
1846—50. a Christian Inquirer c. unitárius lapot
vezette. B. mint teológus szabadelv, racionális
irányban mködött. Nemcsak kiváló szónok, de
egyúttal neves író is, aki különféle vallásos iratokon kívül számos, nemzetgazdászati és szociáüs
kérdéseket tárgyaló iratot is hagyott hátra. A
polgárháború kitörésekor az egészségügyi bizottság megalapítása körül szerzett érdemeket (1861)
8 ennek hat éven át elnöke volt. 1866-ban európai
körútra indult s tapasztalatait The old world in
its new face (New York 1868, 2 köt.) c. mvében
tette közzé. Sermons and adresses cimen mvei;

—

;
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emberiségnek a társadalmi
alakulás eltti természetes állapotát jelölte. Belli
domique, háborúban és bókében.
Belltino, 1. tartomány Olaszország É.-i részében; Tirol, továbbá Udine, Treviso és Vicenza
tartományok közt. Területe 3350 km^. A lakosok száma (i909) 216^44. Hét keraletre oszlik,,
ezek B., Agordo, Auronzo, Féltre, Fontasa, Longarone és Pieve di Cadore.
2. B. tartomány
fvárosa, püspöki székhely a Piave partján, (i9oi)
18,747 lak., szép székesegyházzal, és 13 más templommal a (Santo Stefanoban Tizian egy oltárképe), kristálytiszta vizet szolgáltató vízvezetékkel, márvány szökkutakkal, 1815. épült diadalkapuval kénes forrással selyem- és briparral^
szalmafonókkal bor-, gyümölcs- és élénk f akereskedéssel B. az ókori Belunum longobard, késbb
frank hercegség székhelye volt. 1404—1797. Velence uralma alatt állott. 1412. Ozorai Pipo,.
Zsigmond király hadvezére legyzte itt a velenceieket. 1797—1805., azután 1814-59. Ausztriáfejezése, mellyel az

:

—

;

;

;

hoz tartozott. Victor, Napóleon egyik hadvezére^
róla kapta a B. hercege címét.
Belluno hercege, 1. Victor Perrin.
Bellus, kisk. Trencsén vm. illavai j.-ban, (i9io>
2515 tót, német és magyar lak. hitelszövetkezet,
vasúti állomás, posta- és táviróhivatal. Lakói közt
sok a mesterember, fleg a fazekas. Serfz je, sok
jó gyümölcse s jó agyagja van. Szegényes épületei
;

nek egy gyjteménye Bostonban (1892) jelent
meg. B. az unitáriusok Liberal Christian orgá-

köziU a gr. Königsegg-féle kastély váUk ki. Fél
órányira a hegyek alatt 264 m. magasságban 3
forrásban sós kénvíz és vasas glaubersós kénes
savanyúvíz fakad, mely mellett kis fürd (Szlatina) van.
BéllYe(Bélye), kisk. Baranya vm. baranyavári
j.-ban, a Dráva torkolatához közel, (i9io) 1198 magyar és német lak. postaállomás, u. t. Dárda
Frigyes fhercegnek híres, nagy uradalma van
itt, melynek terjedelme 62,710 ha. Az uradalom
kitnen van berendezve a komlótermesztést 1865
óta szép sikerrel zik. Az uradalom földje azeltt
nagyrészt mocsaras volt, de 1794. a Karasicza folyót szabályozták s azóta a mocsarak nagy része
kiszáradt dombvidéke a szlltermelésre igen alkalmas. Van itt nagy gulya s jelentékeny tehenészet. Midn a törököket kizték (1697), I. Lipót
szavojai Jen hercegnek adományozta, kinek halála után a kir. kamara vette át. II. Vilmos német
császár több ízben járt itt vadászaton, így 1903.
és 1910. V. ö. Die Herrschaft B. (Wien 1883).
Belmajor, Kisszálláshoz tartozó népes puszta
Bács-Bodrog vm. bácsalmási j.-ban, (i9io) 571

numának

lak.

;

is

kiadója volt.

Magyar

fordítás

:

Isten

;

;

;

;

u. p. és u.

t.

Kisszállás.

Bélmárkaszék (azeltt Márkaszék), kisk. Biaz Atya (Budapest 1883, Unitárius kis könyvtár 8.);
har vm. béli j.-ban, (1910) 568 oláh és német lak.
Személyes halhatatlanság (u. o. 9.).
lósz falsz), 1. Connecticut.
Bellows-Falls (ejtsd
u. p. és u. t. Bél.
Belloy (ejtsd: beiioa), Pierre Laurent de, eredeti
Bélmetszés (enterotomia), a bél megnyitását
neve Buirette, francia színmíró, szül. 1727, St. célzó operáció. Végzése szükséges a bélbe szorult
Flourban, megh. Parisban 1775.
mvei Le idegen test eltávolítására vagy a bél kiürítésére
siége de Calais (1765); Gaston et Bayard (1770), (akár ideiglenesen, pl. bélelzáródáskor v. véglemelyekben a nemzeti hsöket dicsíti. Tagja lett gesen mesterséges bélszáj készítésekor).
a francia akadémiának.
Belmez, város Cordova spanyol tartományban,
Bell Rock, 1. Inch Gape Rock.
a Guadiato balpartján, mór kastély romjaival koBellnm (lat.), régiesebb alakban: duellum, szorúzott, meredek lejtj domb alján, vasút melháború. Bellum omnium contra omnes mindenki lett, (1908) 8978 lak., közelében gazdag szénbáharca mindenki ellen, Hobbes angol filozófus ki- nyákkal, réz- és vasércekkel.
:

:

—

F

:

:
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Belmisszió név\'el azon keresztény s különösen
evang. protestáns egyleti tevélcenységet nevezik,
mely a küls szükség enyhítése mellett egyszersmind a keresztényi és egyházias érzület megersítésére és újra felköltésére törekszik az egyházközségek veszélyeztetett v. már teljesen elidegenedett tagjai között. A B.-i tevékenység Németországban is csak 1848 óta indult meg különösebben, amikor Wittenbergben egy egyházi nagygjnilós (Kirchentag) kimondta, hogy a B. elmiilaszthatatlan kötelessége az egyháznak, s amikor a
gylés tagjai mindannj'ian kötelezték magukat
emez egyházi irányú tevékenység szolgálatára,
így alakult meg a német evangélikus egyház B.ját vezet központi választmány, mely ma, meghagj'va különben a teljes cselekvési szabadságot,
eszméltetöleg, irányadólag vezeti és tanáccsal
látja el a németországi összes, vele érintkezésben lenni akaró B.-i egyleteket. A B. munkásai
Németországban részint képzett teológusok, részint olyan egyének.kik, mint a diakónusok és diakonisszák, hivatásszerüleg képeztetnek e munkatéren való forgolódásra. A diakónusokat 16 tanintézet képezi Németországon, mely intézetek között
legnevezetesebb a Hamburg melletti Bauhes Ham.
E diakónusok, mintegy 2000-en, mködnek ma
közelebbrl Németországban s azután a világ min-

Bélmozgrások

Schafer, Die innere Mission in Deutschland (Hamburg 1878—83) E. Schneider, Die innere Mission
in Deutschland (Braunschweig 1888)
ühlhorn,
Die christliche Liebestátigkeit (Stuttgart 1890);
A. Jentsch, Wege u. Ziele der innern Mission
(Leipzig 1901) Csizmxidia L., A keresztyén szeretet munkái (Bpest 1906
Csiky, Lelkipásztorkodástan (Budapest 1908).
Bélmocsolya (azeltt Mocsirla), kisk. Bihar
vm. béli j.-ban, (1910) 952 oláh lak. u. p. és u. t.
;

;

;

;

:

;

Bél.

Belmont, közs. Mssuri északamerikai államban, a Mississippi partján, mellette 1861 nov. 7-én
Grant a Polk és Pillow vezérelte konfederáltakat legyzte.

Belmonte, Principe Gennaro Granito di B.,
pápai diplomata, szül. 1851 ápr. 10. a Pignatelli
hercegi családból. Pappá szenteltetóse után csakhamar kanonok lett Nápolyban. Anélkül, hogy
az egyházi diplomáciába lépett volna, magas hercegi rangjánál, elkel modoránál, a különféle
európai országok ismereténél fogva XIII, Leó
rendkívüli küldetéseket bízott reá. így résztvett
1896. a cár koronázásán Moszkvában; 1897.Viktória 60 éves uralkodói jubileumán Londonban.Ekkor
belépett a rendes diplomáciai szolgálatba és a
párisi nunciaturánál uditore lett. 1899-ben brüszden részein menházakban, árvaházakban stb. A szeli apostoli nuneius és egyben edessai címzetes
diakonisszákat pedig, kik ma körülbelül 5000-en érsek, 1904. bécsi nuneius lett. Ez állásáról azonvannak, mintegy 53 intézet képezi ki hivatásukra. ban 1910. lemondott.
Ez intézetek között legels és legnevezetesebb a
Belmontet (ejtsd: beimonté), Z/oííís, francia költ
kaiserswerthi diakonissza-képz intézet. E diako- és publicista, szül. Montaubanban 1799 márc. 26.,
nisszák mintegy 1500 helyen kórházakban, (ha- mogh. 1879 okt. 14. Jogi tanulmányokat végzett,
zánk fvárosában is aBethesda-kórházban),szegé- azután az irodalomra tért és 1829. az Odéonban
nyek és stnlödk házaiban stb. teljesítik a ker. eladatta üne féte de Nérón cím tragédiáját,
szeretet munkáit.
mely akkor száz eladást ért, de ma már feleHazánkban ma a Magjí^ar Prot. írod. Társaság, désbe ment. Mint publicista, költ és képvisel fáa Luther-társaság és az unitáriusok érdekében a radhatatlanul dicsítette és támogatta a császárDávid Ferenc Egyesület a maguk, fként népies ságot.
kiadványaikkal, mintegy 12 vallásos néplap,
Belmontil-olaj, vöröses-sárga szín, si'n
Budapesten a skót misszió s a prot. országos árva- folyó folyadék, mely elállítható, hogyha kaucsuház, Rozsnyón az ev. árvaház, a kolozsvári s a kot ásványolajban feloldunk. Vaslapra kenve
banovczei szeretetházak, Debreczenben a ref sze- vékonyrétegben, száradás után vizet és levegt
gényház, ismét Budapesten a Bethesda prot. kór- át nem ereszt réteget létesít, mely tulajdonsága
ház és diakonissza-intézet s a nagypénteki ref. miatt gyakran rozsdaeUeni szernek használják.
társaság által fenntartott Erzsébet-ház, a Tabitha
Belmontin névvel jelölik azt a terméket, mejótékony negylet s a Lorántffy Zsuzsanna n- lyet Barlow eljárása szerint a birmai naftából
egylet, ez utóbbi hazánk különböz részein lev desztilláció útján a londoni Behnont-Quartien
ref. egyházakban, végül szintén Budapesten a ref. gyár állít el. A B. tiszta parafin, melyet gyertya
ifjúsági és a Bethania-egylet, melyekhez vidéken (Belmontin-gyertya) készítésére használnak fel.
még számtalan hasonló célú és munkájú, fleg
Belmont Stakes (ang.), nagy amerikai lóifjúsági egj'esület csatlakozik, képviselik és verseny neve.
munkálják a protestáns egyházak részérl, a B.
Bélmozgások. A vékonybélmozgásnak felügyét.
adata a tartalom továbbítása és alapos elkeverése.
A B. munkásai által végzett munkákat ma a kö- Az íires belek teljesen nyugalomban vannak, csak
vetkez nyolc szempont alatt lehet legjobban el- három órás idközökben lép fel kb. 15 percig tartó
tüntetm -.1.
gyermekekrl való gondoskodás mozgás epebeömléssel, pankreasz- és bélnedvké2. a növekv ifjúságról való gondoskodás
szítéssel. Több napig éheztetett állatnál a belek3. a
vándorló és otthonuktól elszakadt egyháztagok- nek ezen periódusokban ismétld nyugtalansága
ról való gondoskodás 4. a keresztény és egyházi egyre nagyobb idközökben jelentkezik. Étkezés
érzület emelése a gyülekezetek kóréhen 5. a szét- után már kb. V4 órával megkezddik a belek mozszórt egyháztagokról való gondoskodás 6. bete- gása, akkorára már átjut valami a gyomorból a
gek, sínyldök és szegények ápolása; 7. egyes patkóbél elejére. A vékonybélmozgásnak háromkülön szükségek ellem küzdelemre alakult egye- féle fajtája ismeretes: 1. Kever vagy ingamozsületek; 8. keresztény irodalmi ügy. V. ö. Busch, gás, amelynél azt látjuk, hogy a folyékony vagy
Die innere Mission in Deutschland (Gotha 1877) pépes tartalom ugyanazon bélszakaszban Vs^ söt
.

A

;

;

;

;

;
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—

Belo-krobátok

óráig folytonosan ide-oda mozog, ez a cirkuláris nyiségre talán legkevesebb, de hatóanyagokban
izmok sajátos együttmködésének igen gazdag és sok oldalú (l. Erjesztök és Etnészaz eredménye. Érthet, hogy ilyetén módon a bél- tés). A vastagbél mirigyeinek váladéka erjesztötartalom alaposan át meg át lesz forgatva s minden ket nem igen tartalmaz.
parányi részlete a felszívó felülettel ismételten
Bélnézés, 1. Haruspicium és Oltáron nézk.
üjra meg újra érintkezésbe kerül. Az ingamozgás
Bélnyál, a fehér máj (pankreasz -mirigy) válanem viszi elbbre a tartalmat, csak egy helyben déka, máskép hasnyál, 1. Fehérmáj és Belek.
mozgatja. 2. Perisztaltikus mozgás, ez egy sajátBel, adók. Modrus-Piume vm. delnicei j.-ban,
ságosan keletkez tovahaladó
bef üzdése (1900) 685 horvát-szerb lak. u. p. Bród K./m., u. t.
a bélnek, amely a tartalmat tovább hajtja. Lassúbb Skrad.
Belobreska, kisk. Krassó-Szörény vm. moldoés ritkább mozgás az elbbinél, mindig csak lefelé,
van mellékvai j.-ban, (1910) 1041 szerb lak.
a vastagbél felé halad. A lassan tovább
1

és hosszirányú

gyrs

;

men

gyrs befüzdés alatt lev

bélrészlet

mindig

el-

gyr

tolja
ernyed és kitágul. Az összehúzódott
a tartalmat és eltte az elernyedés készíti a helyet. 3. Hengered mozgás, amelynek az az eredménye, hogy a bélkacsok egymáson eltolódnak
a hosszanti izmok mködése révén a belek elhelyezkedése változik, rendezdik. A vastagbelek
mozgása nem mindenben egyezik a vékony belekével. A vékonybélbl a vakbélbe jutó tartalmat,
a felhágó vastagbélnek antiperisztaltikus mozgása
fogadja, amely újra meg újra visszatolja a tartalmat a vakbélbe. A tartalom kell átgyúrása és
a vízfelszivódás következtében bekövetkez besrsödése után fordul meg a mozgás s viszi a tartalmat elre. Itt is találunk ingamozgást, perisztaltikus mozgást, de ezenkívül egyes szakaszoknak
tartós (tonikus) összehúzódását is. A vastagbél és
a végbél (l. 0.) együttes mködése a nagyobb idközökben bekövetkez székelés (1. o.), defaeeatio.

Bélnagymaros

;

vámhivatala, m.

belép állomása (vesztegl

k.

intézet), posta- és táviróhivatala.

Beloch, Július, német történész, szül. NiederPetschkendorfban 1854 jan. 21. 1879 óta az ókori
történelem tanára a római egyetemen. Munkái
Campanien, Geschichte und Topographie des antiken Neapel und seiner Umgebung (1879); Der
italische Bund unter Eoms Hegemonie (1880); Die
attische Politik seit Perikies (1884) Histor. Beitráge zur Bevölkerungslehre. I. Teil Die Bevölkerung der griech.-röm. Welt (1886); Storia greca.
Parte I. La Grecia antichissima (1891) Studi di
Storia antiea (1-s füzet, 1891) Griechische Geschichte (3 köt. 1893—1904 még nem teljes).
Belo-chrobatok, 1. Belo-krobátokBelodon, ásatag állat, a kihalt svilági Crocodiliák egyik alakja maradványai a németországi
és az északamerikai triászban fordulnak el.
Beloeil (ejtsd: belölj), közs. Hainaut belga tarto;

:

;

;

;

:

mányban, a Dendrébe szakadó kis patak partján,
vasút mellett, (i9oo) 2744 lak., Ligne herceg kastélyával, amely ritka gyjteményeirl, kertjének
u. t. Ökrös.
Belnay György Alajos, történetíró, szül. Tren- és parkjának szépségérl híres. A kastély egy
csénben 1765., megh. Pozsonyban 1809. Tanulmá- része 1900. leégett.
nyait a budai egyetemen végezte; 1788. a bölBelogradsik, kis városka Viddin (ettl 45 km.Bihar vm.

Nagymaros),

(azeltt:

béli j.-ban, (i9io)

487 oláh

kisk.

lak., u. p. és

csészet tanára lett a pécsi, 1792. a történelemé a
pozsonyi akadémián, hol élete végéig tanított.
Enciklopédikus tudású, kora színvonalán álló
történetíró és statisztikus.
mvei História
litterarum bonarumque artium in Hungária (Pozsony 1799) História regni Hungáriáé (u. o. 1804,
új kiadásban 1808 és 1813) halála után jelent
meg (1811) egy összefoglaló irodalomtörténeti
kompendiuma szintén latin nyelven. 1805—1809ben kiadta és szerkesztette az Ephemerides statis-

Fbb

nyire) bolgár kerületben 1500 lak., fantasztikus
alakú, vörös homokk-sziklák közt fekv kis

erddel.

Belohorszky Gábor, ág. hitv. ev. esperes, szül.
Tótprónán 1836. Tanulmányait a bécsi prot. teol.
fakultáson folytatta. 1864. Újvidéken lett lelkész.
1871-ben alesperesnek, két évvel késbb esperesnek választatott. Mvei: Conflrmanden-ünterricht
(Pest 1864, 4. kiad. Bvangelisches Conflrmandenbüchlein c. a. 1889). Szerbül is megjelent (Újvidék
tico-politicae c. folyóiratot, melyet jobbadán maga 1869) Eine neue evang. Augsb. Conf Superintenírt. Kortörténeti följegyzósei Eeílexiones címmel
denz für die Königreiche Kroatien u. Slavonien
1809. jelentek meg szintén Pozsonyban.
(u. 0. 1884); Die königliche Preistadt Neusatz (u. o.
Bélnedv (succus entericus) alatt értjük a vé- 1886).
konybelet kibélel hámsejtek között
elheBeloit (ejtsd: biiajt), város Wisconsin amerikai
lyezett kehelysejteknek, a vékonybél-mirigyeknek államban a Rock folyó partján, Illinois határa köés a patkóbólben található Brunner-mirigyeknek zelében, vasút mellett, (i9oo) 10,436 lak., élénk iparváladékát, nedvét (l. Belek). Embernél színtelen, ral különösen gazdasági eszközöket készít.
nyálkás, 1007 fajsúlyú, alkalikus folyadék, amely
Belo-krobátok (fehér horvátok). Szláv népa nyákos anyagon kívül erjesztöket és egyéb spe- törzs, a mai horvátok sei. A Kárpátok Ny.-i olcifikus anyagokat tartalmaz.Találunk benne zsír- dalán, Kis-Lengyelországban és Sziléziában lakhasító lipázét, keményítt cukrosító diasztázét, tak. Országuk neve «Beloehrobaííia«, Fehér Horkettseula'okat bontó invertázét, laktázét és mal- vátország volt. Egyrészük 640 körül valószínleg
tázót, ezenkívül fehérjékre és azok bontási pro- Heraklios bizánci császár meghívására D.-re vánduktumaira ható erjesztöket; arginázét, nukleázét, dorolt s az avarok leverése után a mai Bosznia
erepszint stb. Nevezetes ható anyagai még a trip- ÉNy.-i részében és Dalmáciában telepedett le _s a
szinogént aktiváló enterokináze és a fehérmáj keresztény hitet vette fel. A fehér horvátok É.-i
elválasztását szabályozó szekretin. A B. a tápláló része csakhamar a lengyel és más szláv népekbe
csatornába öml emésztési nedvek között meny- olvadt.
:

;

;

:

;

srn

;

.
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Belon (ejtsd böion), Pierre, francia zoológus,
a Maine melletti Souleti érében 1517., megh.

Beloslavec, közs. Zágráb vm. szentivánzelinai
285 horvát-szerb lak. u. p. ós u. p.
Parisban 1564-ben. 1547 óta beutazta Olasz-, Sveti Iván Zelina.
Belostenec Iván, horvát nyelvész szül. 1595.,
Görög- és Törökországot, Palesztinát, Egyiptomot, Kis-Ázsiát. Fbb mvei Les observations meghalt 1675-ben. A lepoglavai Pálos-kolostor
des plusieurs singularités et choses mémorables priorja s ugyanennek a rendnek isztriai provintrouvées en Grece, Asie ete. (Paris 1553) ; Histoire ciálisa. Emhtésre méltó munlcája Gazophylacium
naturelle des étranges poissons marins (u. o. 1551); seu Latino-Illyricum Onomatum aerarium cím
latin-hor\'át és horvát-latin szótára (2 köt., ZágL 'histoire de la nature des oiseaux (u. o. 1555).
Guv., a csontos halak tüskeparás cso- ráb 1740). Esterház}^ József horvát bán támogaportjának álesuka-félék (Scomberidae) családjába tásával jelent meg. Vallásos költeményeket és
tartozó tengeri halnem, melynek hosszú, angolna- egyházi szónoklatokat is írt, amelyek Grácban
alakú testét apró pikkelyek fedik, csrszerüen jelentek meg.
megnyúlt állkapcsait egy sor kúpos fog fegyBelot (ejtsd: beió), Adolplie, francia dráma- és reverzi, amiért csrös csukának is nevezik. Köriil- gényíró, szül. Pointe á Pitreben, Guadeloupe szigebeliü 50 faja ismeretes. A tenger felületén él, húsa ten 1829 nov. 6., megh. 1890 dec. 19. Jogot tanult,
élvezhet és nevezetes, hogy minden faj csontja nagy utazásokat tett Észak-Amerikában, Braziliákivált, ha fzik
zöldes szín. Európai ten- ban stb. s ezután mint ügj'véd telepedett meg Nangerekben gj'akori a közönséges csrös csuka (Be- cy ban. Le testement de César Girodot (Villetardlne belne L.), 1 m. hosszúra is megn, háta zöl- ral 1859) c. 3 felvonásos vígjátékával, mely 200des, hasa ezüstfehér siilya 1 kg.-nál ritkán több. nál többször adatott egymásután, egyszerre nagy
Belonit (ásv.), a \Tilkáni üvegekben, nevezetesen hírnévre tett szert. Ezt követték a már korántaz obszidiánban, szurokköben és perlitben, mik- sem oly szerencsés drámák Un secret de famille
roszkópos kicsinységü ásványkiválások vannak, (1859): La vengeance du mari (1860); Les parents
az ú. n. mikrolitok és krisztallitok, melyek ha t- terribles (Journallal 1861); Les maris á systéme
alakuak, vagy hegyben végzd pálcikákhoz ha- (1862); Les indiflérents (1863); Le passé du M.
sonlók, belonit a ueNTik (belné gör. a. m. hegy). Jouanne (1865) stb. B. továbbá elbeszéléseket és
Sokszor görbültek, villaalakuak vagy csillagala- néhány nagyobb tárcaregényt is írt, milyenek:
kokká csoportosultak. Ritkán határozható meg, La Vénus de Gordes (Daudetval 1867) L'article
hogy milyen ásványfaj kiválásai legtöbbször víz- 47 (1870); Mademoiselle Gii'aud ma femme (1873);
tiszták, átlátszók, igen vékonyak, a nagyobbak Les mystéres mondains (1874) stb., melyeknek egy
gyakran ketts-törek (1. Krísztallit, Mikrolit és részét, mint a 47. cikket (magyarra is lefordíObszidián). A B. a tére vagy aikinit ásvány szi- tották) szim-e is alkalmazta. Több regényében egénonimjaként is szerepel, de kevéssé használatos. szen a sikamlósságra, st a pornográfiára tévedt.
Belopascok (orosz, bélopascy, egysz. bélopasec), Magyar fordításban megjelentek A szépség kiszabad parasztok így nevezték pl. Szuszanyin rálynje, reg., ford. Fehér Marietta (2 k. 1882)
Bnvirág, reg. (3 k. 1884) Egy szépasszony ajkai,
(1. 0.) utódait, akik a kosztromai kormányzóságban Korobovo faluban laktak.
reg., ford. Kossá Zoltán (1890); A jégasszony,
Belopotoczky Kálmán, volt tábori \lkárius, reg. (1890) ; Tüzes asszony, reg. ford. Ilosvai Hugó
nagy\áradi kanonok, szül. 1845 febr. 6. Rózsa- (1891): A rendszeres férjek, vígj., ford. Bérezik
hegyen (Liptó 'vm.). Középiskoláit u. itt és Lcsén, Árpád és Toldy István (2. kiad. 1891).
a hittudományokat az innsbrucki egyetemen véBelotincz, kisk. Temes vm.-ben, 1. Beletháza.
gezte. 1868 jún.l4 áldozópappá szentelték.ügyanez
Beltte, i^er«ardo, olasz fest, 1. Canaletto.
év folyamán felment Bécsbe a felsbb papkcpzö
Belovár (Bjélovar), 1. B. sz. k. város Belovárintézetbe (Augustineumba), ahol 1872. a bécsi Körös vmegyében, a Bjelovacka patak mellett,
egyetemen teol. doktorrá avatták. Erre a szepes- (1900) 661 házzal és 6056 lak. (köztük 264 magyar,
helyi papnevelben teol. tanár és egjoittal tanulmá- 290 német, 5004 horvát-szerb): a vmegye törvénynyi felügyel lett.Ez állásában egész 1877. mkö- hatóságának s a B.-i járási szolgabírói hivatalnak
dött, amikor is a bpesti központi papnevel intézet székhelye van kegyesrendi kollégiuma, reálgimtanulmányi felügj-eljévé és az ezen tisztséggel náziuma jelentékeny kereskedelme, ipara s boregybekapcsolt egyetemi h. tanárságra hívták meg. termelése. Vasútállomás, posta- és tá\'iróhivatal,
1882 febr. 19. a bécsi Szt. Ágostonról nev. fels B. 1871 eltt a varasdi végrvidék szentgj'örgyi
papképzö tanulmányi igazgatója 1890. cs. és kir. ezredének katonai székvárosa, utóbb B. vármegye
közös hadseregbeli tábori vikárius, mint ilyent székv'árosa volt, 1883 óta Belovár-Körös vártricalai pü.spökké szentelték. 1898. a Ferenc József- megye székhelye. Eredeti neve Bélavár volt. (Casrend nagykeresztese, 1903. val. b. titkos tanácsos, trum Belae regis.) 1496— 1591-ben Béla név alatt
1904. pápai római gróf és tb. trónálló. 1911 máj. szerepel vára :"l620. Bélavárnak írják. V. ö. Pesty
lemondott vikáriusi tisztérl.
Frigyes. Bélavár, nem B. (Századok, 1872. 127.);
Belos, eredetileg Bél vagy Baál, bálványisten Thaly Kálmán a Századok-ban, 1875. 349.
2.
a sémi népeknél. A görög mithoszban Poseidon ós B., község Várasd vm. zlatari j.-ban, (i9oo) 130
Libya üa.
horvát lak. u. p. Mace, u. t. Zlatar.
Bel selo, közs. Modrus-Fimne vm. delnicei
Belovár-Körös, Hqrv'át-Szlavonország egyik
j.-ban, (1900) 215 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. vármegyéje, melyet É.-on Várasd és Somogy,
Vrata.
K.-en Vercze ós Pozsega, D.-en ez utóbbi és ZágBeloSici, közs. Zágráb vm. jaskaí j.-ban, (i9oo) ráb, Ny.-on Zágráb és Várasd vármegye határol.
153 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Vivodina.
Területe 5050 m«. Földje túlnyomóan hegyes.
:

szül.

j.-ban, (1900)
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de hegyei nem haladják meg a 650 métert. BNy.-i
részében a Kálnik hegység (643 m.) emelkedik,
melynek lejti É. feléaBednya, D.-en aGlogovnica
völgyére ereszkednek. Ettl K.-re van, csak 192 m.
magas nyereggel hozzácsatolva, a Biló hegység
(299 m.), mely mintegy 75 km,, hosszúságban, de
csak 10—15 km. szélességben ÉNy-ról DK. felé az
egész megyén végigvonul.
É.-i lejti rövidek s hirtelen
ereszkednek a Dráva alacsony (107—124 m.) lapályá-

a legjobb bor Moszlavinában terem,aGarics-hegység déli lejtin. A termés (i909) 170,031 hl. bor és
200 q. eladott szöll, összesen 3.960,170 K érték-

Az állattenyésztés mérsékelt, legnagyobb
mértékben a sertéskereskedést zik, néhol sikeresen tenyésztenek méhet és selyemhernyót is.
Az állatlétszám az 1895. évi összeírás szerint
158,301 drb szarvasmarha, 40,560 ló, 25 öszvér
és szamár, 97,495 sertés, 8236 juh, 1440 kecske
és 540,679 drb baromfi. Erdeibl 143,703 ha. bükkös és 40,975 ha tölgyerd az erdk vadban, a
ra, melynek f öiös vizét rész- folyók halakban eléggé bvelkednek.
Az ásványország leginkább terméskövet, gráben a Bisztrarcsatoma
szállítja a Dráva med- nitot, kszenet (a Bilo hegységben), kevés vasat
rébe. A Bilo hegység- és naftát (Moszlavina mellett) szolgáltat ásványhez D. felé alacsony vizei közül az apatovaci (1. o.) égvényes sós sadombvidék csatlako- vanyúvíz említend.
Lakóinak száma gyorsan emelkedik; míg
zik, melynek számos
patakjait a Csazma 1869. csak 205,710 és 1880-ban 219,529 volt a
lakosok száma, addig 1890-ben már 266,210 és
veszi magába. Ez
Belovár-Körös vármegye címere.
utóbbi hatalmas fél- 1900-ban 300,951 lakója volt, mihez még 1258
körben körülfolyja a számos rommal ékesked s katona járult s így 1 km^-re 59'8 lakó esett. Az
jó szöUöt term Garics hegységet (Hunka, 489 m.), 1910. évi népszámlálás szerint a vármegye népesamelybl a K. felé folyó patakok már az Hova sége 332,333. A lakosok közt volt 1900-ban
folyóba jutnak. A Csazma termékeny völgyiapálya 14,047 magyar, 4153 német, 222,902 horvát, 44,654
Belovár táján legtágabb, de helyenként mocsa- szerb és 15,011 egyéb vallás szerint 252,656 róm.
ras is D. felé összeszkül s csak a folyónak a kat., 44,872 gör. kel., 1018 ág. evang., 1114 reform.
Lonjába való ömlésénél tágul ki ismét. Mellék- és 2271 izraelita. Foglalkozásra nézve túlnyomó
völgyei közül a Glogovnicáé legnagyobb s leg- az stermelés (88'97o). iparral 5-8, kereskedelemtágabb. B. folyóvizei az egy Bisztra s néhány je- mel csak l"0"/o foglalkozik, a többi kereseti ágak
lentéktelen patak kivételével, melyek a Podra- is igen csekély százaléktöredékekkel szerepelnek.
vina nev vidéken a Drávába ömlenek, mind dél- A tényleg keres népesség 174,450, mibl sternek, a Szávába öml Lonja felé veszik útjukat
meléssel 157,572, iparral 8140, kereskedéssel
ilyen a Bilo hegység DK.-i részében ered Csazma 1472 foglalkozik. Ipara és kereskedelme kezdetés az Hova; maga a Lonja a vmegye DNy.-i hatá- leges, csak a faiparban (Ráca, Kriz, Molve, Kurát jelöli, míg a Száva B. földjét nem érinti.
tina, Belovár, Körös) és kszónbányászatban vanÉghajlata általában kellemes és egészséges, a nak nagyobb ipartelepek. Forgalmának
ere a
hegységekben a normálisnál nem sokkal hidegebb, Dráva, melyen a hajózás jelentékeny, továbbá a
a Dráva és Lonja lapályain meleg, egészségtelen
gyékényes-zágrábi vasúti vonal, melybl Körösnél
Belovár évi közép hmérséklete 10"4o C, a jú- és Dugoselonál szárnyvonalak ágaznak ki. A vasliusé 210, a januáré
l-e*; a hmérséldet abszo- úti vonalak hossza 2352 km., az áUami utaké 36, a
lút maximuma 34— 36", minimuma
21—22". A törvényhatóságiaké 460*1 km., mind kiépítve.
csapadék évi átlaga Körösben 842, Belováron 862
Vasútja! a M.Á.V. budapest—zágráb— fiumei
mm., a hegyek közt jóval több.
vonalán a Gyékényes és Vrbovec állomások köFöldje általában véve termékeny terjedelmes zötti 68'5 km. vonal a Körös belovár— veröcze
völgyiapályait bven term szántóföldek borítbarcsi h. é. vasúton a Körös Pitomaea közötti
ják, a dombokon (Garics hegység) jó bor terem, 70 km. vonal a Lonjavölgyi h. é. vasúton a Dugoa hegységek kiterjedt erdségei pedig sok és jó selo— Banovajaruga közötti 63'3 km. vonal, öszfát szolgáltatnak. B. vármegye termterülete szesen 201*8 km. vasúti vonal szeU át a vármegye
ben.
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mibl szántóföld 192,889 ha.,
kert 5993 ha., rét 63,428 ha., szUö 7104 ha.,
legel 28,175 ha., erd 184,928 ha. a nem term
terület 19,651 ha. A földmívelés
cikke a tengeri, mellyel a szántóföld egy ötöde van beültetve
(termése 766,164 q), továbbá igen jelentékeny a
búza (31,975 ha.) és rozstermelés (24,877 ha.), míg
az árpa, köles és zab háttérbe szorul. Mvelnek
továbbá sok burgonyát (941,433 q), hüvelyeseket,
sok káposztát ós tököt, lent és kendert, s kevés cukorrépát a takarmánynövények termelése is tetemes. A gyümölcstermelés
cikke a szilva, azonkívül sok almát és diót, kevesebb körtót, cseresznyét, meggyet, barackot és gesztenyét termesztenek a füge csekély mennyiségben szintén megérik. A szöllk a íllloxera és peronospora pusz484,445 hektár,

;

f

;

f

;

tításai

után nagyrészt már regenerálva vannak;

területét.

Közigazgatás. B.vmegye8 szolgabírói járásra
van benne, ú. m.
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vmogyében van összesen 3 város, 47
község és 860 helység.

poli-

Bélpoklosság

1746-ban állíttatott fel a horvát-szlavón határrvidék, melyben Gjurgjevac (Szentgj-örgy) a

számú ezred székhelye lett s
az maradt a határr\idék feloszlatásáig. A gjurgjevaoi és körösi ezred 1871. polgárosíttatott s Belovármegye név alatt Horvátországba bekobeleztetett, 1883. pedig ez a megye Körösmegyével
B. vmegye elnevezéssel egyesíttetett.
róla elnevezett 16.

Székhelye Belovár.

Közmveldési tekintetben B. vmegye ugyan
halad, de még mindig nagj'on kezdetleges állapotokat tüntet fel a népességnek csak 446, a 6
éven felülieknek is csak 51'9* o-a tud írni-olvasni.
A vmegye területén 203 elemi, 3 iparostanonc, 2
polgári, 2 reáliskola, 2 gazdasági és 2 ipar. keresk.
szakiskola van a tanulók összes száma 31,958.
Kisdedóvó az egész vraegyében nincs.
Egryházi tekintetben a \Tnegye 70 róm. kat.
anyaegyháza a zágrábi érseki, az egj'etlen gör.
kat. egyház a körösi püspöki, a 32 gör. kel. egyház a pakráci püspöki egyháztartoniányhoz tartozik ágostai és reform, egyház nincs, az izraelitáknak 4 helyen van anyakönyvi hivataluk.
Törvénykezési szempontból B. \Tnegye a
zágrábi kir. báni tábla alá tartozik, járásbíróság
a 8 járási székhelyen van. Fügyészség, bánya-,
sajtó- és pénzügjá bírósága, ügyvédi kamarája
Zágrábban székel, 7 közjegyzje (Belovár, Kaproncza. Körös, Garesnica, Kutina, Gjurgjevac,
Grabisvopolje) a belovári közjegyzi kamarához
;

;

;

Belovár moravecki, község Zágráb vm. szentivánzelinai j.-ban, íi9oo) 235 horvát-szerb lak.;
u. p. és u. t. Sesvete.
Belovesza-rétegek, a kárpáti homokk-csoportban az eocénnek felsbb tagját képviselik. Szürkés, zöldes palákból állanak, melyekkel vékony
csUlámos homokkpadok váltakoznak. Ezek a rétegek Bélavézse, régebben Belovesza községrl

vannak elnevezve.
Below, Gewg von, német történetíró, szül. Königsbergben 1858 jan. 19. Egyetemi tanár volt
Tübiugenben. Munkáiban különösen a középkori
városok bels életére vonatkozólag érvényesít új
nézeteket, melyek heves polémiákra szolgáltattak
Die Entstehung des ausokot. Fóbb müvei
:

Wahlrechta der Domkapitel (1883)
tartozik.
Die landstándische Verfassung in Jülichund Berg
Hadügyi tekintetben egész B. vmegye a belo- (1885-1891,3 köt.); DieEntstehungder deutschen
vi'uri 16. sz. hadkiegészít parancsnokság s a 27. sz.
Stadtgemeinde (1889); Der Ursprung der deuthonvéd gyalogezi-ed alá van rendelve.
schen Stadtverfassung (1892) Das Duell und der
Pénzügyigazgatósága Belováron van, adó- germanische Ehrbegriff (1896); Landtags- Aktén
hivatala Belovái', Csazma, Kaproneza és Körösön, von JOlich-Berg. 1410-1610. (1 köt., 1895); Zur
pénzügyrsége Belovárban. Kereskedelmi és ipari Socialgeschichte von Jülich-Berg (1896); Zur Entschliesslichen

;

kamarája, posta- és távirda-igazgatósága Zágráb- stehuugs-Geschichte des Duells (1896) Das Duell
ban van.
in Deutschland, Geschichte u. Gegenwart (1896).
Története viszontagságos: a VI. sz. végén Ausgewáhlte ürkunden zur deutschen Verfasaz avarok áraszták el, nyomukat követték a hor- sungsgeschichte(I. köt., 1899) Das áltere deutsche
vátok, kik a bizánci császárok felssége alá tar- Stadtewesen (1899) és Territórium u. Stadt (1899).
toztak. Az avar birodalom bukása után a német
Bélörvényes, kisk. Bihar vm. béli j.-ban, (i9io)
királyok nevében külön bennszülött hercegek 284 oláh lak., u. p. és u. t. Bél.
uralkodtak itt, akik a német uralom eUen gyakBélöv, bélkor ona(tí6\.). A másodlagosan vastaran fellázadtak. A német uralom megsznt a IX. godó növények els nyalábjainak a farésze adja
sz. végén, mikor a magyarok elfoglalták Panno- a B.-et (Markkrone, corona meduUaris), amely renniát. Zvoinimir horvát király halála után Horvát- desen több ívben nyomul be a bél szövetébe. Eleorezágban belzavarok ütöttek ki mire öz\'egye mei néha egészen mások, mint a fa többi évgy(Ilona) testvérét, Szt. László magj'ar királyt hívta riben
Igj- a fenyk B.-ében lev tracheidák
meg a rend helyreállítására, aki 1091. a mai Hor- csavarosán és gyrsen vastagodottak,míg a többi
vátországot a Kapella hegységig elfoglalta és Ál- részben udvaros gödörkékkel megrakottak úgymos herceget ezen ország ifjabb királyává tette. szintén a kétszik fák els gyiírüs és csavaros
Az újra fellázadt horvátokat Kálmán király 1097. edényei sem találhatók a másodlagos fában.
megvervén, Körösön (Krizevcin) a horvát zsupáBelövés, a fegyverek irányzókészülékeinek (I.
nokkal a hagyomány szerint olyérteknü egyezsé- 0.) oly módon való szabályozása, hog>- a lövés
get kötött, mely szerint a horvátok
királyuk- pontos legyen.
nak ismerték el (1103). Ezóta Körös mindinkább
Belpaire, 1. Lokomotivkazán-rendszerek.
emelkedett jelentó-ségében, 1257. sz. kir. város
Belpasso, község Catania szicíliai tartománylett, s ezen kiváltságát utóbb IV. Béla, I. Lajos és ban, az Etna D.-i oldalán, vasút mellett, (i9oi)
II. Rudolf királyok is megersítették. 1299-ben itt
9640 lak., 1669. az Etna lávája elpusztította az
tartották az els horvát országgylést, mely Ká- újváros ettl É.-ra 5 km. -re fekszik, szöllkkel,
1 >ly Róbert herceget III. Endre ellenében Magyarlen- és gabonaterméssel
éi Horvátország királyává választotta meg. 1526.
Belper, város Derby (ettl 11*/, km.-nyóre) anKapronczán (KoprixTiicán) Frangepán Keresz- gol grófságban, a Derwent balpartján, vasút meltély horvát hadvezért az ország kormányzójává lett, (1901) Í0,934 lak., pamutfonással, harisnyaválasztották, 1527. pedig Dubraván Szapolyai szövéssel, gép- és szeggyártással.
Jánost választották meg királlyá. A törökök a
Bélperioráció a. m. hélátfúródás (1. o.).
vmegye nagyobb részét feldúlták, a nép tömegesen
Bélperisztaltika, 1. Bélmozgások.
elhagjta az elpusztított xidékeket, csak Kaproneza
Bélpoklosság (Lepra ardbum, Elephaniiasis
és Ivanic tartotta fenn magát, melyek utóbb graecorum, Misellus, lazarus, malzig. MaldeSt.
Horvátország legjelentékenyebb végvárai lettek. Mein stb.), valamikor nagyon elterjedt, újabban
;

:

:

;
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;
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Már a XVI. sz. magyar írói, Bornemisza, Meritkuló fertz megbetegedés, mely nagyobb
számban még Spanyolországban, Portugáliában, lius, Félegyházi nem ismerték a leprát és ha Páritkábban Boszniában, Déloroszországban, Romá- riz-Pápai és Nedliczi, Vali megint beszélnek róla,

már

niában, Norvégiában, Izlandban, elvétve az olasz
és bretagnei partokon, Memelben, Svájcban a

ezt aligha tették itthoni tapasztalások alapján.
B. okozója az Armauer Hansen által 1880-ban

hazánkban csak nagy

felfedezett bacillus, mely mesterségesen máig sem
tenyészthet, állatokra át nem ojtható, könnyen
festhet és ekkor a bac. tuberculosishoz hasonlít.
Ez az embert valószínleg az orr nyálkahártyája

Rhone völgyében

található,

A

ritkán mutatkozik egy-egy behurcolt eset. Igen
gyakori, de már apadóban van a forró égöv alatt
mindenütt, különösen a Csendes-óceán szigetein,
fkép Hawaiban, azonkívül Columbiában, Kíná- útján támadja meg, lassankint rengeteg tömegban ós Japánban. Sokszor említik a leprát az ben elszaporodik, ellepi fleg a brnek mélyét, a
ókori írók, így gyakran szerepel a bibliában (ere- fehér vérsejteket, az idegek hüvelyeit, késbb a
deti neve ott cáráth), de már magából a szövegbl bels szerveket, mindenütt apró daganatokat (leis kitnik, hogy e szó több különböz betegséget proma) kelt és eközben a jelenségeknek és az
jelent, így pl. Jób betegsége nem lehetett lepra, érzési zavaroknak hosszú és változatos sorát idézi
el. A betegek egy részénél fleg az érzési tünehanem valószínleg rühesség.
A B. a középkorban, különösen a keresztes há- tek lépnek eltérbe elvész a fájdalom és a hérborúk alatt érte el tetpontját. Mattháus Paris zés, a beteg tehát nem veszi észre, ha megvágja,
szerint a XII. sz.-ban magában Franciaországban megégeti magát (lepra anaesthetica). Nem gon2000, a többi Európában pedig 19,000 leprakór- dozza sebeit, folytonosan fekélyesek, genyesek
ház mködött (Misellarium, Ladrorie, Lazaretti tagjai, izmai elsorvadnak, csontjai ellágyulnak,
ujjai elszkösödnek, leesnek, orra, pillái, ajka,
stb.). Ezekben persze mindenféle beteget ápoltak.
Amikor 1894/. Barthélemy néhány bretagnei lepro- szemei elpusztulnak és az egyén elsenyved. Mássorium temetjét felásatta, a csontmaradványok- kor foltok, kiütések, hólyagok, daganatok lepik
ból rák és más betegségek jelenléte is kitnt. Kü- el a brt, diónyi lepromák borítják el az arcot
lön hivatalok mködtek tehát hajdan (Maledij (facies leontina) és a testet, szótes üszkös sebek
Ampt), hogy a leprásokat felkutassák ezeknek keletkeznek, fekélyek a szájban, gégében, az öszazután külön zászló alatt, kezükben fehér bottal szes bels szervekben, míg a beteg kimerülés v.
vagy kereplvel kellett járniok. Magyarországon közbejött fertzés miatt el nem pusztul. Egyes
is virágzott Szent László szegényei néven egy országokban a lepra még külön alakokat is ölthelazarista rend, melynek budai, esztergomi, csur- tett így a horvát tengerparton skjrlevo, Skóciágói, szentéi, kolozsvári, füziti, szomenyei, borsai ban sibbens, Norvégiában radesyge, Franciaklastromában a leprát gyógyították. Valószínleg országban Morván, Konstantinápolyiján Zamilyen gyógyhely volt eredetileg a budai Kudas- haco-féle he, tegség neve alatt átalakult formákat
fürd (Zent ersebet azzonnak ispitalya, zent ge- írtak le valószm azonban, hogy e formák leírályert hegye alat, Margit legenda, Nyelvemlkt. sánál diagnosztikus tévedések is szerepeltek.
VIII. 53.) és a Rókus-kórház is. A régi városokA B. lefolyása rendszerint 10—15 évig tart, de
ban a Lázár-utca elnevezés szintén hajdani lepra- sokszor több évtizedre is elhúzódik. A kezelés kekórházak utolsó emlékéül tekinthet. Az utolsó vés sikerrel jár se a Carrasqidlla-féle sermn, se
adat, mely Magyarországban a leprára vonatko- a Deycke-féle nastin, a chaulmoogra-olaj, a ginozik. Bártfáról való 1439-bI, hol akkor bort vet- kardiumsav, a gurjum-balzsam, se a szublimát és
tek a leprakórház számára. Kapisztránról is fel karbolkezelés igazi és állandó sikerrel nem jár.
van jegyezve, hogy amikor a törökök ellen prédi- Másrészrl bizonyos, hogy a br ápolása, a tisztakált, mind eléje tolongtak a leprások, hogy órin- ság, az egészséges klíma, a jó táplálkozás (halak
tósótl meggyógyuljanak. A régi magyar legen- kerülése, Hutc-hinson), izom- és ideggyakorlatok,
dák tele vannak idevágó vonatkozásokkal Szt. rendszeres ciklusokban végzett dezinficiáló kezeGellért saját ágyába fektetett egy leprást, Szt. lések kitn eredménnyel járnak és a beteget trIstván és Szt. Imre sírjánál meggyógyultak azok, het állapotban tarthatják évtizedekig. Japánban
Szt. László elzarándokolt a leprások sírjához a a kusat-sui hévforrásokat 'használják a betegek
veszprémi Szt. Mihály-templomban, Szt. Erzsébet rengeteg kínok között, 45" C. meleg timsós-kénés Margit egész életket a leprások ápolásának savas vízben fürdenek, évenkint 6 hétig, állítólag
szánták. A B. ellen mindenütt szigorú óvóintéz- kitn eredménnyel.
A fertzés a brön át vagy egyszer érintkezéskedéseket hoztak, így VII. Gergely pápa decretalisaival 1230. összes jogaitól, st családjától is nél alig bír eséllyel az orron és tüdn át azonban
megfosztotta a leprás embert. Szelídebb tilalmat elég nagy. Néha bizonyos, hogy egyes leprás betartalmaz a magyar Jordánszky kódex «Vala- tegek évtizedekig éltek a legbensbb érintkezés
mely ember te nemzetedbl makulás leend, azaz mellett másokkal együtt anélkül, hogy tlük bárki
kétszín, ne áldozzék az szent kenyeret
istené- is megkapta volna a bajt, a fertzés veszélyét
nek, se az oltárra ne járuljon szolgálni, ha vak azért mégsem lehet tagadni. Az egyes államok
leend, ha csonka, ha sánta, csimpa (orratlan), ha ennélfogva vagy kórházba kényszerítik a beteget
kancsal, ha görbe, ha csepölés (csipás), ha riihes (így nálunk a pozsonyi kórházba vannak bezárva
avagy poklos.» Buda város statútumaiban (1244— a Braziliából visszavándorolt leprások), v. válasz1421) még a királyt is trónvesztettnek mondja, tást engednek az otthoni ós a leprosoriumbeli
ha leprába esett kaiser, kunig und ander krönte ápolás között, mint pl. Norvégiában, ahol a gondiser welt mag man absetzen Item ob sy mue- dos és humánus felügyelet mellett a leprások
sel süchtig oder aussetzig wurden.
száma 1860-tól 1890-ig 3540-rl 954-re csökkent.
:

;

;

:

:

:

;

:

:

;

:
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AB. irodalma óriási: 1897. Berlinben, 1909. zik s aztán a rátapadt baktériumokkal együtt a
Bergenben nemzetközi kongresszus volt e tárgy- gj'omorba jut. Amíg a táplálék a gyomomedvvel
ban. Külön folyóirata van: Lepra (Leipzig 1900). össze nem keveredik, a baktériumok kifejthetik
Förténete
Hensler, Gesch. d. abendlánd. Aus- hatásukat; fleg a szénhidrátok tejsavas erje<atzes Nékám, A magyar brgyógyászat emlékei- dése jöhet könnyen létre, ezért az emésztés elején
mindig találunk a gyomortartalomban tejsavat,
bl (Budapest 1908).
Bélrák, fleg a bélhuzam alsó részeiben gya- A gyomor sósava a baktériumok nagy részét megkori. A vékonybélen ritkaságszámba megy. A vas- öli, V. legalább is szaporodásában meggátolja; de
tagbélen is a hajlatok helyén (vakbélen, a vastag- azért nem képes a gyomortartalmat sterilizálni,
bél máj- és léphajlatán) gyakoribb. Kedvenc helye úgy hogj-^ a baktériumok hatása a bélben újból
a végbél. Legrosszabb indulatú az a faja, mely az megkezddik.
A béltraktusnak mennél alacsonyabb szakaegész bélfalat egyenletesen beszri, míg a gombaalakú, kocsonyás formájú, mely a bélfai egy pont- szába jut a béltartalom, az erjedési és rothadási
jából indul ki, a jobbindulatu rákokhoz sorolható. folyamatok annál nagyobb mérveket öltenek a
Növekedése közben a B. a bél üregét szkíti, ami vakbélben érik el maximumukat innen kezdve
a bélsár továbbítását nehezíti. A daganat felülete a vastagbél alsóbb szakaszaiban, a végbélben a
csakhamar fekélyessé válik, ami bélvérzésekre ad béltartalom beszáradásával arányosan mindinalkalmat. A megszilkült bélrészlet mögött meg- kább vesztenek élénkségükbl.
A vékonybélben sincs normális körülmények
reked bélsár izgató hatása foljián hasmenésszer székletétek mutatkoznak, melyekhez vér és közt rothadás, hanem csak erjedés (a rothadás és
geny keveredik a kifekélyesedett daganat részé- erjedés közti különbséget 1. Erjedés, Rothadás
rl. A B. felismerésére az említett jelek mellett alatt). Mikor a béltartalom a vastagbélbe jut, még
a bélszíikület tünetei, a daganatnak tapinthatóvá sárga a változatlan bilirubintól, csaknem szagtaválása segíthet. A végbélnek tapintás útján el nem lan, savanyú az ecetsavtól, tejsavti, valamint
érhet rákos daganatait megfelel hosszúságú és egyéb szerves savaktól. A vékonybélben tehát a
szerkezet csövek segítségével (rectoromanosko- mikroorganizmusok a fehérjét nem támadják
meg, hanem fleg a szénhidrátokat erjesztik el.
pium) lehet a szemnek hozzáférhetvé tenni.
A B. kezelése annak kimetszésébl áll (1. BélA vastagbélben a béltartalom ismét alkaliku^^onkolás). Csak az esetben, ha ennek végzése a sabb környezetbe jut, s ez kedvez a fehérjét rotilaganat kiterjedése, más, életfontosságú szer- hasztó organizmusoknak. A fehérjék rothadása
vekbe való benövése miatt már nem lehetséges, révén itt indol, skatol, parakresol, fenol stb. (l.
elégedhetünk meg a bélsár továbbítását lehetet- a megfelel címszók alatt), továbbá illó zsírsavak
lenné tev akadály megkerülésével. Ezt vagy úgy s gázalakú bomlástermékek (szénsav, hidrogén,
érjük el, hogy az akadály eltt lev bélen nyílást mocsárgáz, metilmerkaptán és szénhidrogén, 1.
készítünlí a bélsár kiürítése céljából (mesterséges Bélgázok) keletkeznek. Ezek közt fleg azok bírbélnyilás, bélsipoly alkotásával), vagy az akadály nak fontossággal, amelyek fel is szivóduak s a
alatt lev belet összekapcsoljuk az akadály mö- vizelettel kiválasztódnak egyes oxisavak (1. o.),
:

:

;

;

:

gött

lev

entero-enteroanastomosis alkotásával). Elhanyagolt esetekben a
fájdalom csillapítására, a bélmüködés serkentésére kell szorítkozni. Ezen esetekben a halál vagy
bélátfuródás következtében, gyakrabban a ráknak
más szervekbe való áttétele folytán bekövetkez
lassú senyvedés útján
létre. A korán felismert
B. korán eszközölt kimetszése az esetek jórészében kiújulás nélkül való végleges gyógyulást bizbéllel (bélszájadzás,

j

amelyek változatlanul jelennek meg a vizeletben,
továbbá fenol, indol, skatol (1. o.), amelyek a
szers'ezetben végeredményben éterkénsavakká
alakulnak (1. o.) s mint ilyenek kerülnek kiválasztásra. A vizeletben az éterkénsavak mennyisége
mintegy mértéke a fehérje bélbeli rothadásának
ha a belet dezinflciáljuk bizonyos gyógyszerekkel,
az éterkénsavak eltnnek a vizeletbl.

A

felvett táplálékokon kívül az

emészt

ned-

vek alkatrészei is rothadnak a bélben, ennek legBélrájicok alatt a belek bels felületének redit egyszerbb bizonyítéka az, hogy az éhez ember
értjük, 1. Belek
belében is van rothadás. így az epefesték, a bili-

tosított.

Bélrekedés, 1. Bélelzáródás.
rubin rothadás által az urobilinnel (1. o.) azonos
Bélrendszer alatt a vékony- és vastagbelek sterkobilinné alakul: az epesavak is, fleg a
üsszeségét értjük, 1. Belek.
taurokolsav, szintén megrothadnak.
Bélrenyheség, 1. Bélbémdás.
A bél mikroorganizmusainak összesége, azaz
Bélresectio, 1. Bélcsonkolás.
a bélflóra igen változatos képet mutat. MindazonBélrogoz, kisk. Bihar vm. béli j.-ban, (i9io) által vannak olyan baktériumalakok, amelyeket
Ibb oláh lak. u. p. és u. t. Ökrös.
rendszeresen megtalálunk a bélben, ezek az obligát
Bélrothadás, bélerjedés. A táplálékok a bél- bélbaktériumok, emellett vannak eseti'l-esetre
csatornában az emésztnedveken kívül annak a elfordulók, ezek a fakultatív bélbaktériumok. A
rengeteg mikroorganizmus hatásának is ki van- bélflórának továbbá bizonyos típusait lehet felnak téve. amelyek a bél traktust a szájnyílástól állítani a különböz táplálkozás szerint. Ennek
kezdve a végbélnjilásig változó síirüséggel el- nem az az oka, hogy talán a különböz táplálepik. A baktériumok hatása már a szájban meg- lékokkal más és más csirákat viszünk be a bekezddik, ahol a baktériumok az alkalikus közeg- lünkbe, hanem hogy a különböz tápanyagok elben az ételmaradékokon kedvez életfeltételeket tér életfeltételeket teremtenek a baktériumok
találnak s hihetetlenül elszaporodnak (szájflóra). számára. Ebben a tekintetben a bélbaktériumok
Itt azonban a táplálék csak igen kevés ideig id- oly érzékenyek, hogy pl. egészen más baktérium;

—
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van az anyatejjel táplált csecsemnek, annál inkább háttérbe szorul a B. Azért van az,
mint a tehéntejjel tápláltnak. A bélflórának ezt a hogy ha az epe nem juthat a béltraktusba (achosajátságát felhasználhatjuk arra, hogy valamely lia, pl. sárgaságnál), akkor a bélsár rendkívül
kedveztlen baktériumflóra helyébe
amely ta- bzös s a felszívódás rendkívül rossz.
flórája

—

lán a fehérjének túlintenziv rothasztása folytán
a diétának megváltoztatásázavarokat okoz
val (szénhidrát koszt, tej-, gyümölesdiéta) kevésbbé ártalmasat neveljünk. A bélflórát a bólsár bakteriológiai vizsgálatával rizhetjük ellen
az igaz, hogy ez nem ad hü képet a bélben él
baktériumokról, mert hiszen azoknak jó része
már nem kerül élve a bélsárba, de más mód nem
áll rendelkezésünkre.
A bélben él baktériumok óriási tömegérl fogalmat szerezhetünk, ha figyelembe vesszük,
hogy 1 mgr. bélsárból 25,000— 2.-300,000 baktériumkolóniát lehet kitenyészteni s a normális
táplálkozás mellett 24 óra alatt kiválasztott baktériumok mennyisége 10 milliárd— 10 billió, kóros körülmények közt ez még sokkal több lehet.
Ezek közt rendesen elfordulnak mint a szénhidrátokat erjeszt baktériumok a coli-csoport
tagjai (Bact. coli commune, bac. lactis aerogenes
stb.), a fehérjéket rothasztó baktériumok közt pedig anaerobok, fleg a bac. putriflcus dominálnak.
A kóros B. ellen más módszerekkel is próbálnak
küzdeni így hashajtók bevétele által ezzel a
bélsárral együtt a baktériumok nagy tömegét is
kizzük. Próbálkoztak a bélcsatorna dezinflciálásával is, ez azonban kev^esebb eredményre vezet,
mert az ú. n. béldezinflciensek egy része, mint pl.
a kalomel, kérdés, nem a hashajtás révén hat-e
más része pedig igen problematikus érték. Újab-

—

:

ban

;

kísérletet tettek (Metsehnikofif)

valamely

ár-

talmatlan mikroorganizmusnak (bolgár mája, joghurt-készítmények) a bélbe vitelével ez elszaporodva elnyomja állítólag a káros baktériumokat,
8 új, ártalmatlan bólflórát teremt.
Az újszülött bélcsatornája még mentes a baktériumoktól, a magzat bélsara, a meeonium(l. o.)még
steril de a legels nyel mozgással már a baktériumok tömege jut belé. Régen foglalkoztak azzal
a gondolattal, hogy vájjon a bélflóra szüks^es-e
a normális élethez, vagy kártékony-e? Óriási
költségen berendezett kísérletek kapcsán
amitengeri mala(;okat, csirkéket hetekig tartottak steril táplálékkal, steril környezetben
;

;

Növényev

még

állatoknál a bélflórának

na-

gyobb szerepe van itt az emésztés kiegészít részét képezi, munkája révén
keletkezik, melyet
az állat értékesít stb. A kérdzk négy gyomra
:

h

közt csak az utolsóban, az oltóban (abomasus) lehet szó igazi emésztésrl a másik háromban csak
mikroorganizmusok fenntartotta erjedés van, mely
a táplálékot preparálja a feldolgozáshoz
B. növénytani értelemben, 1. Bedvesedés.
;

Bélsacar v. Nabonedus (asszírul Belsavusur
Nabunáid), Babilónia utolsó királya (555 538).
Uralkodása kezdetén csupán kisebb harcokat kellett vívnia, azontúl uralkodása csak építkezései
:

—

V.

által vált nevezetessé és föliratai is jobbára ilye-

nekrl szólanak. Az idejében vált fenyegetvé
a perzsák hatalma, mely ellen hiába szövetkezett
B. El-Ázsia kisebb államaival. 538. év Tammúz
(június júUus) havában Cyrus Szippar városát

—

Gobryas perzsa vezér pedig küzdelem
nélkül foglalta el Babilont. B. Burszippába menekült s ott megadta magát, mieltt Cyrus a várost ostrom alá vette volna, amiért Cyrus öt Karmánia helytartójává tette. Herodotos elbeszélése
elfoglalta,

Babilon elfoglalásáról csak mondán alapszik. Dá-

könyvének

niel

elbeszélése

(5.

fej.)

szerint

B.

Babilon elfoglalásának elestéjén lakomát adott,
amely alatt egy kéz fölirta a falra e szavakat
«Mené, tekéi, ufarszin», amelyeket Dániel úgy
magyarázott: «Megszámlált, megmért, elszakadások)) s amelyekben B. bukása volt megjósolva.

Bélsár (faeces, scyhala, excrementum) Úgy
az ember, mint az állatok bélsara — nem tekintve
az egyéni ingadozásokat
a táplálék minsége
és mennyisége szerint igen nagy eltéréseket mutathat. Összetétele igen bonyolult; alkatrészeit
származásuk szerint három csoportba oszthatjuk
.

—

1. Vannak alkatrészek, melyek a felvett táplálékból származnak. Ezek lehetnek elssorban
megemészthetetlen alkatrészek ; ilyen az emberre

nézve a cellulózé, melyet pedig egyes növényi
eredet tápanyagaink igen nagy mennyiségben
dn
tartalmaznak tov. elszarusodott anyagok (köröm,
haj stb.). Lehetnek tov. megemészthet, de a felkiderült, hogy ugyan élet lehetséges bélbaktériu- vett táplálék nagy mennyisége v. a bélcsatorna
mok nélkül is, de ez sokkal silányabb a normális- indiszpoziciója miatt emésztésre nem került anyanál. Nem kell azonban azt képzelnünk, hogy a bél- gok, pl. porcdarabok, izomrostcafatok, zsir stb.
baktériumok mind ártatlanok; vannak köztük Végül lehetnek megemészthet és meg is emészigen veszedelmes kórokozók is. Ezek ugyan nor- tett, avagy más úton elbomlott tápanyagok, amemális körülmények közt nem fejthetik ki káros lyek azonban elkerülték a felszívódást pl. zsírhatásukat, de ha a körülmények megfelelen ala- savak, szappanok, aminosavak stb. A B. ezenalkatrészeinek mennyisége nyújt felvilágosítást valakulnak, bármikor akcióba léphetnek.
Már maga a szervezet is gondoskodik arról, mely tápanyag kihasználhatóságáról ezértanyaghogy a bélbaktériumok túlságosan el ne szapo- f orgalmi kísérleteknél meghatározása igen fontos.
rodjanak. Maguk a baktériumok által termelt anya2. Vannak olyan alkatrészek, amelyek eredegok közt is vannak olyanok, amelyek baktérium- tüket magának a bélnek köszönhetik. Ezek lehetöl sajátságúak, pl. a fenol (karból), krezol stb. nek az emészt nedveknek elbomlott, avagy esetEhhez járul egyes tápanyagoknak rothadást gátló leg változatlan alkatrészei (emészt enzimek, kohatása ilyen pl. a tej, a tejcukor és a belle ke- leszterin, sterkobilin stb.). tov.a bél nyálkahártyája
letkezett tejsav. Relativ dezinflciáló hatása van által produkált nyálka, levált hámsejtek tömege
az epének is t. i. a bélmozgásokat gyorsítja s a stb. azonkívül egyes sók (kalcium, vas, esetleg
felszívódást elsegíti. Már pedig mennél élénkeb- higany, ólomsók stb.), amelyeket a bél, fleg a
bek a bélmozgások s gyorsabb a felszívódás, vastagbél választ ki.

—

;

—

;

;

;

:

;
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3. A B.-nak nagy
amelyek az alsóbb bélszakaszokban, különösen a
vastagbélben, mérhetetlen mennyiségben tenyésznek. Ezeken az alkatrészeken kívül kóros körül-

részét teszik ki a baktériumok,

mények

között

még sok

el

mindenféle fordulhat

a B.-ban, mint vér, epekövek, a bólférgek legkülönbözbb fajtái, azok petéi stb.

—

Bels-Ázsia

hasüregbe pedig a megrepedt bélbl beomlik
annak tartalma. A jelekre nézve 1. Bélátfuródán. Nyitott B. keletkezik, ha a belet megnyitó
eszköz (kés, kard, golyó) a hasfalat is átjárta.
Nagy ervel és gyorsasággal történ eróbehatás
(pl. lövés), éles eszközzel való szúrás ell a belek
ki nem térhetnek és ezért gyakran több bólkacs

n

tartalmaz túlsók emészthe- sérül egyszerre. A B. veszélyessége
annak számegfelel formában fogyaszt- mával, nagyságával. Kis sérülés a bélfal összejuk, úgy a kihasználása a bélcsatornában majd- húzódásával, a sebszélek megtapadásával önként
nem teljes, s csak elenyész kis résszel járul hozzá is gyógyulhat (példa erre az angol- búr háború
a B. képzéséhez. A B. ftömegét a bél által oda haslövéseinek önként gyógyuló nagy százaléka).
kiválasztott anyagok és baktériumok teszik, ügy Minden nagyobb B.. különösen békeidben, ahol
hogy a bélsarat nem úgy kell tekintenünk, mint megfelelen felszerelt kórház rendesen idejekotisztán a táplálék salakját, hanem mint a szer- rán elérhet, kell operációs ellátásban részesívezeti-e nézve feleslegessé vált, esetleg káros, ál- tend. A bél ellátása függ a seb minségétl és a
tala tehát kidobott anyagok keverékét. Emellett bélfal állapotától. Szúrt és ltt sebeket rendesen
a felfogás mellett szól az is, hogy a B. a méhen gyorsan bevarrással (1. Bélvarrás) el lehet kellbelüli életben, magzatoknál is képzdik (1. Me- képen zárni. A tompa er behatására keletkez

Ha a

táplálék

nem

tetlen alkatrészt s

conium. Magzatszurok). továbbá lekötött bélcsatornákban is; st éhez egyéneknek az éhezés
3 4. hetén is volt bélsarak.
A B. mennyisége és színe a táplálkozás mikéntjétl függ. Embernél normális körülmények közt,
kevert táplálásnál, a 24 órai B. átlagos mennyisége

—

100—200 g. (30—50 g. száraz anyag tartalommal).
Túlnyomó hústáplálásnál a B. mennyisége kevesebb, míg vegetáriánusoknál 300—500 g. is lehet.

Növényev

állatok bélsara óriási lehet; lóé 24

óra alatt 15—25 kg., szarvasmarháé hizlaláskor
egész 50 kg.-ig felmehet. A B. a vastagbélben
képzdik. Kóros körülmények között a B. színe,
menuyisége,összeállása megváltozik.V.ö. SclimiátStrasburger, Der Fázes des Menschen (3-ikkiad.
Berlin 1910): Ledden-Hulsebosch. Diagn. der
menschl. Exkremente (u. o. 1890).
Bélsárevés, 1. Koprofágia.
Bélsárhányás (miserere), akkor fejldik, ha a
bélsár továbbítása a bélhuzam egy pontján megreked. E megrekedés okaira nézve 1. Bélelzáródás. A B. ezek szerint csak egyik tünete a bélelzáródásnak. A hányással csak a gyomornak és a
vékonybél fels részének tartalma ürül. A pangás
folytán ezen fleg epébl, bélnyálkából és a gyötr
szomjúság miatt bven lenyelt folyadékból álló
hányadék bomlásnak indul. E bomlás okozza
bélsárra emlékeztet, undorító szagát. Igazi B. csak
azon igen ritka esetben észlelhet, ha a gyomor
és a vastagbél között áttörés fejldik. A B. kezelése egyezik a bélelzáródás okainak eltávolításával. Csak az e.setben, ha azok eltávolítása
lehetetlen, szorítkozunk annak tüneti kezelésére,

amely minden táplálkozás, folyadékbevitel

szi-

gorú kerülésébl, a nedvveszteségnek pótlásából
(br alá vagy végbélbe való beömlesztések útján),
a pangó gyomortartalomnak gyomormosással v.
állandó levezetéssel való eltávolításából és csillapító szerek adásából áll.

Bélsárk,

koprolith, 1. Bélkövek.
Bélseb, 1. Bélsérülés.
Bélsérülés, bélseb keletkezéséhez nem szükséges, hogy a hasfal is megsérüljön. Nagyfokú,
tompa ernek a hasfalon át való behatására is

megrepedhet a bél (pl. lórugás, elgázolás, szekérrúdnak a hashoz való títödése által). A hasfalon
ilyenkor csak

ers

zúzódás

jelei

látszanak,

A

bélsebek körtü a bélfal táplálkozása szenvedhet,
a zúzás folytán vagy a bélfodorról való leszakadás által gyorsan üszkösödhetik. Ily esetben a
sérült bélrészlet csonkolása lehet javalva (1. Bélcsonkolás). A B.-ek mtéti kezelése mostoha körülmények között (pl. háborúban) oly nehézségekbe ütközhetik, hogy beváró kezelés (nyugalom, táplálékmegvonás, opiumadás) mellett a kiskaliber lövedék okozta nyitott B.-ek jobb arányban gyógyulnak, mint operáció mellett (az angol-

háború tapasztalatai). Békében, kedvez viszonyok között az operációs eljárás aránytíilanul
jobb gyógj'ulási eredményt biztosít.
Bélsérv, az a sérv, melynek tartalma a bélhuzamnak egy része. L. Sérv.
Bélsipoly, a bél üi-egének közlekedése a test
felszínével vagy a test valamely más, üreges szervével (húgyhólyaggal, epehólyaggal, gyomorral
stb.). Mint kóros állapot rendesen úgy fejldik,
hogy a bélfalnak valamely fekélyes folyamata
elzetes összenövés után áttör vagy a br felszínére, vagy az említett szervek valamelyike felé.
A B.-on át az emésztés ideje alatt bélsár ürül.
Aránylag gyakran látjuk B. fejldését féregnyulványgyuladásból ered tályogok megnyitása
után, amikor a féregnjnilvány átfuródásának helyére vezet a B. Mesterségesen készít a sebész
B.-t, amikor pangó bélsámak gyors elvezetését
búi-

célozza (bélelzáródás, hashártyagjoiladásból ered
bélsárpangás szüntetésére). Ugyancsak mesterséges sipolyt készít a sebész olyankor, amikor a
beteg táplálása a gyomron át lehetetlen. Ilyenkor a
sipolyt a vékonybél legfels részén készítik (jejunostomia). A kóros B.-ok egy része (pl. a féregnyulványátfuródás után keletkezk többsége) beavatkozás nélktü begyógyulliat. Az egyéb fekélyekbl eredk csak nagyobb, rendesen bélcsonkolással (1. o.) járó operációval szüntethetk meg.
Más megítélés alá esnek a végbélen gyaki'an észlelhet sipolyok, 1. Végbélsipoly.
Bélsorvadás, 1. Athrepsia.
Bels-Ausztria, e néven nevezték régebben az
Ausztriához taitozó Stiria, Karintia, Krajna ós
Tengermelléki taiix)mányokat, ellentétben ElöAusztriával (Breisgau) és Csehországgal,

Bels-Ázsia. Elször

Ritter,

majd Humboldt

használta Ázsia centrális részeinek meghatáro-

—

Belsöböcs

Bels erö
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br

zására. Ma fbb vonásaiban Eichthofen deflni- vesék, esetleg a
és vastagbél. Ezen végs
ciója van elfogadva («China» I. k.), aki B.-nak bontási termékeken kívül keletkezhetnek azonnevezi azt az összefügg régi szárazföldet, amely- ban, akármelyik szövetterületen, olyan anyagok
nek legfbb jellemzje a lefolyástalanság. Ter- is, amelyek a nyirok- ós vérkeringésbe visszajed a Tibeti magasföldtöl az Altai hegységig, a jutva, távoli szerveken tevékenységet fokozó v.
Pamir vízválasztójától a kinai nagy folyók víz- gátló hatásokat fejthetnek ki, vagy sajátos
választójáig ésa Khingán hegységig ehhez csat- ködéseket hozhatnak létre. Ezen specifikus, soklakozik Ny.-on az iráni medence. B.-hoz csatla- szor életfontos testeket Starling hormonoknak
koznak a periferikus területek, ahonnan folyók nevezte el. A hormonok révén egymástól távolindulnak a tenger felé. Kiterjeszthetjük B. fogal- es szervek egymásra vegyi úton kölcsönhatámát az Aral-Kaspi-tavak síkjára is, mert Európa sokat gyakorolnak (kémiai korreláció), a szerveéppen olyan periferikus területe Ázsiának, mint zetnek sajátos vegyi kapcsolatát, összefüggését,
India vagy Kina. A centrális és periferikus terü- kémiai harmóniáját hozzák létre. Élesen el kell
letek között legfontosabb különbség az, hogy B.- ezt választanunk azon kölcsönhatásoktól, ameban a legújabb geológiai idk alatt mindazok az Ij^eket az idegrendszer hoz létre. Vannak mirigyanyagok, amelyek a közetek kémiai vagy mecha- szer sejthalmazokból álló szerveink, amelyeknikai pusztulása közben keletkeztek, ott marad- nek, úgy látszik, egyedüli feladatuk a hormontertak a szárazföldön, tehát ezek szubaerikus lera- melés. Ezeket «mirigyek kivezet cs nélküb)
kodások (han-hai), szemben a periferikus területek név alatt foglalták össze és mködésüket B.nak,
folyami lerakodásaival. Klimatológiai szempont- bels szekréciónak nevezték el. Lehetséges azonhói periferikus terület az, amelyet a nyári mon- ban, hogy más mirigyek, amelyeknek Idvezetö
szun elegend csapadékkal lát el, úgy hogy öntö- csövük van, s amelyek fontos váladékokat kézés nélkül is lehet földet mívelni ahol a nyári szítenek, ezenkívül olyan anyagokat is termelmonszun erre a célra elegend eszést nem hoz, nek, amelyek a mirigybl nem a kivezet csövön
az centrális vidék, vagyis B. Periferikus tehát keresztül a váladékkal távoznak, hanem visszaeszerint Kamcsatka, Mandzsúria, Korea, Szibéria, kerülnek egyenesen a vérkeringésbe, tehát szinBels-Kina, Hátsó-India, Bl-India, Kis-Ázsia és tén a bels szekréció szolgálatában állanak.
Európa, B. pedig Arábia, az Iráni magasföld. bels szekréció fogalma nagy általánosságban
Turáni alföld, Han-hai medence, Kelet-Turkesztán minden sejtre kiterjeszthet, amennyiben való(Dzungária, Góbi, Mongol puszták) és Tibet.
szín, hogy testünknek nincs egy olyan sejtje
Belsbcs, kisk. Borsod vra. miskolczi j.-bau, sem, amely a többire kémiai úton anyagforgalmi
termékek révén több-kevesebb befolyást nem gya(1910) 1180 magyar lak. u.p. Berzék, u. t. Zsolcza.
Bels ellenállás. így nevezik vm. zárt áram- korolna, de szkebb értelemben a bels szekkör ellenállásának magára az árramforrásra réció keretében csak azokat a hatásokat foglaljuk
(elem, dinamó) es részét, ellentétben az áramkör össze, amelyek a szervezet kémiai kapcsolatában
többi részének (lámpa, ellenállástekercs stb., ú. n. könnyen kimutatható fontos összefüggéseket jeaz áram- lentenek. Kivezet cs nélkül való mirigyek,
küls) ellenállásával. Takarékos
forrás, ha a B.-a lehet kicsiny. Galvánelemek amelyek tehát tisztán a bels szekréciót szolgálB.-a annál kisebb, minél közelebb vannak egy- ják a pajzsmirigyek, glandulae thyreoideae, a

m-

;

;

A

;

üzem

:

máshoz s minél nagyobbak az elektródok s minél mellékpajzsmirigyek, glandulae parathyreoideae
jobb vezet a folyadék, amellett egy bizonyos (1. Pajzsmirigy), az agy vel-függelék (1. Hypoelemnél is hmérséklettel, megterheléssel stb. er- physis), a mellékvesék (1. o.) glandulae suprarenales és a thymus (1. o.). Kivezet csövük van,
sen változik. A szokásos nagyságú
Daniell elem B.-a 0,3 0,6 ohm.,
de emellett bels szekréciót végeznek a sexualis
Bunsen
«
«
mirigyek, here, petefészek és a fehér máj (pank0,1—0,2 «
Leclanche «
«
«
1 —2
reasz). A bels szekréciónak részletes tárgyalását
Akkumulátorok B.-a igen kicsiny, 40—50 amper- az egyes szerveknél fogjuk áttekinteni, de hogy
órásoké is csak néhány század ohm., nagyobbaké annak nagy fontosságát érzékítsük, röviden pár
példát említünk. A mellékvesék kiirtása után az
még kisebb. L. még Elemek kapcsolása.
Bels elválasztás v. szekréció. A testünket fel- állatok rövid id alatt elhalnak, azoknak lassú
épít sejtekben, amíg élnek, szakadatlanul bonyo- pusztulásakor sajátságos betegség, az Addison-

—

lult vegyi változásoknak egész sorozata megy
végbe, ezeket az anyagforgalom v. anyagcsere
gyjt szavával foglaljuk össze. A sejteknek
anyagforgalmukhoz folytonosan új meg új anyavan szükségük,
gokra
tápláló anyagokra
ezt a környez folyékony közegbl, a szövetnedvbl, a nyirokból, azaz végeredményben a vémedvböl veszik. Az anyag fogyasztása mellett a sejtek
folytonosan anyagokat termelnek. A termelt
anyagok az anyagforgalomnak nevezett bonyolult vegyi folyamatoknak eredményei. A termelt
anyagok legnagyobb része a COg, ureum, húgysav stb. a szervezetre nemcsak fölösleges, de
káros is és így ezen bontási produktumok szakadatlan eltávolítása szükséges, ezt végzik a tüdk,

—

—

kór fejldik. A pajzsmirigyek fejletlenségével
függnek össze bizonyos veleszületett hülyeségek.
A pajzsmirigy-betegségekhez tartozik a myxodema, a Basedow-kór. Fehér máj kiirtására állatoknál cukorbetegség lép fel. E pár példa eléggé
mutatja, hogy a bels szekréció zavarai mily súlyos következményelckel járnak, mennyire megrontják a szervezet kémiai harmóniáját.
Bels erö. Ha a testek egy csoportját összefoglalva ú. n. anyagi rendszernek tekintjük, akkor ezen testek között
erk a rendszernek B.-i, a rendszerbe nem tartozó testektl származók a küls erk. Pl. a föld vonzása egy ködarabra nézve küls er, a földbl és a kbl álló
rendszernek azonban B.-je. Nevezetes mechanikai

mköd

Bels érzék

-
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Bélsugár

hogy B.-k az egész rendszer súlypontjának
Bels rím, máskép középrím, a verssorok belnem változtathatják meg. Ebbl követ- sejében elforduló rím, mikor ütemek egymással,
kezik pl., hog>' amikora kö esik a föld felé, a föld ill. sor közepe és vége egymással rímelnek. Gyakis mozog a kö felé, hogy a szétrobbanó gránát ran él vele Arany, pl.
darabjai úgy mozognak, hogy közös súlj-pontjuk
Rövid a szó gyorsan hangzó
ugyanazt a pályái írja le, amit a gránát egészben
Kísérje büszke jelnek,
De sokallja, meg se hallja.
leírna stb.
tétel,

helyzetét

Bels
Bels

érzék, 1. Tudat.
érzések. Valamikor csak 5 érzékszen'et
különböztettek meg az ízlést, szaglást, tapintást,
hallást és látást. Tagadhatatlan, hogy érz idegrendszerünknek ezek talán a legfejlettebb részei,
de ezeken kívül sok más érz végkészüléket találunk az emberi testben inkább azt mondhatnók,
nincs talán a testnek egj- részecskéje sem, amelynek ne volnának érz idegei. Az újabb hisztológiai vizsgálatok igen szép érz idegvégzdéseket
találtak az izmokban, inakban, izületekben, csontháityában stb. s majdnem az összes bels szervekben. Ezek az érz idegek mind izgalmakat
szállítanak a perifériáról az agy\-elöbe. Ezen
centripetális izgalmak (1. o.) tekintélyes része
nem is lesz tudatossá, tehát nem is jár érzéssel,
de azért nagy szerepet játszanak ezen érzés nélkül való centripetális izgalmak a test különböz
részeinek harmonikus együttmködésében, fontos reílexregulációknak egész sorozatát tartják
fenn. Másik csoportja a centripetális izgaLmáknak tudatunkba jut (vagyis kortikális változással
jár) s ezek adják érzéseink összegét. Érzéseink
azonban két nagy csoportra oszthatók 1. olyanok,
amelyek mindig a külvilágra vonatkoznak, ezek
a küls érzések (1. o.), a látás, hallás stb. ilyenek
2. olyanok, amelyek saját magunkra, testünk állapotára vonatkoznak, tehát saját magunkról adnak
felvilágosítástezek a B .(mások szerint közérzések),
amennjiben ezen B. összege adja meg a közérzetet. A B. közé tartoznak a test egyensúlyátiak
érzései, amelyeket a hallószervvel (1. o.) összekapcsolt ívjáratoknak, az ott található otolit készülékeknek köszönünk. Ide soroljuk a test és
végtagok helyzetének és mozgásainak érzéseit, az
ú. n. izomérzést (1. o.), amely nem más, mint áz
izmok, inak, izületek érzéseinek összege. A fájdalom, éhség, szomjúság, jóllakottság, a vizelés és
székelés szükségének érzései mind ebbe a cso]K>rba tartoznak. Álmatlanság, álmosság, fáradiág, szívdobogás stb. érzései mind ide tartozók
!. a megfelel címszók alatt).
Bels és küls vonal, hadászati kifejezések.
A két ellenfél közül az, aki a hadmveleti céltárgy (1. 0.) felé való elnyomulása közben két v.
több ellenséges csoport közé jut, arról azt mondják, hogy a bels vonalon operál a küls vonalon
ellenséggel szemben. A bels vonalon
való mködés elnye fkép az erk egjnittartásában nyilvánul, ami fleg az ellenség valamelyik
csoportja ellen túlervel való fellépésre képesít
viszont a bels vonalon
igen könnyen a
két v. több oldalról való bekerítés veszélyének
:

:

:

mköd

mköd

lehet kitéve.

Belsmezhegyes, Mezhegyeshez tartozó népes puszta Csanád \m. battonyai j.-ban, (loio) 1053
lak.

:

u. p. és u.

t.

Mezhegyes.

Bels munka, a bels erk munkája, a
letben a molekulák közti erk munkája.

höelmé-

Már nyomul a hsi gyermek

stb.

Belsösárd, kisk. Zala xra. alsólendvai j.-ban,
(1910) 228 mag5'ar lak,
u. p. Résznek, u. t. Rédics.
Belsség, 1. Beltdek.
Bels súrlódás (fiz), az az er, amely vm. fo;

lyadék- vagy gáztömegben fellép, ha különböz
részei különböz sebességgel mozognak s amely
a sebességeket kiegyenlíteni törekszik. A B.
okozza tehát, hogy vm. mozgásba hozott s aztán
magára hagyott folyadék (gáz) idvel megnyugszik, mozgási energiája hvé alakul át. A kinetikai gázelmélet a B.-t a nagyobb és kisebb sebesség molekulák ütközésébl mag>^arázza.
Bels szekréció, l. Bels elválasztás.
Bels-Szolnok, azeltt Erdélyben, a magyarok
földjének egyik vmegyéje, melynek térfogata (1870)
3340 km 2, lakóinak száma 138,307 volt: székhelye Deés volt. Az 1876. évi XXXIII. t.-c. nagyobb
részét

Doboka vmegyével Szolnok-Doboka név

\TQegyévé egyesítette.
szög. A (közönséges) három-, négy- vagy
sokszög minden szögpontjában az ott találkozó
két szomszédos oldal B.-et, az egyik oldal és a
szomszédjának ama szögponton túl való meghoszalatt új

Bels

szabbítása küls szöget zár be.
Bels tag, az a : b=c : d aránypárban & és e
bels, aésd küls tagok. Ha az aránypár helyes,
akkor a bels tagok szorzata akkora, mint a küls
tagoké.
Bels telek. 1. Beltelek.
Bels titkos tanácsos, 1. Titkos tanácsos.
Bels vám. Régebben az ország határain belül
is szedtek vámokat oly árúk után, amelyek az
egyik vmegye, kerület v. tartomány területérl a
másiknak területére átmentek. Manapság ilyen
vámokat csak egyes utak, hidak, városi kövezett
uteák építési és fenntartási költségeinek fedezése
végett szednek (ütvám, hídvám, kövezetvám; 1. 0.),
de különben az árúk az ország területén beliil
minden illeték fizetése és ellenrzés nélkül szállíthatók, kivéve mégis az ország határához közel-

1—2 mérföld szélesség terülea B.-vonalat, amely táblákkal van megjelölve
s amelyeken a vámköteles árúkat a csempészet
hatékonyabb megakadályozása érdekében csak a
vámörök ellenrzése alatt és bizonyos rendszabályok betartása mellett (csak nappal, igazolójegy
birtokában stb.) szabad szállítani. L. Vám.
Bels váz, 1. Belváz.
fekv, rendesen
tet,

Bélsugár (növ., radii medullares). A kétszik és
nyitvatermk körben áUó els edénynyalábjai közötti alapszövet, mely a belet az elsdleges kéreggel sugár módjára összeköti, az elsdleges
vagy hosszú B. Ezzel szemben a kambiumtól
késbb létrehozott, magában a fa- és háncsrészben ugyancsak sugárirányban haladó B.-ak,
a másodlagos v. rö\-id B.-ak. Ezek szintén a kéregig nyúlnak, de nem érik el a belet, hanem a
fatestben különböz mélységben végzdnek és

—

Bel-sund
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annál rövidebbek, minél fiatalabb az az évgyüríi,
amelybl kiindulnak. Egyes fákban (fz, nyár)
néha nemcsak a bél, hanem a kéreg felé is vakon
végzdnek a fatestben, mert a kambium megszüntette a B.-sejtek lefzését. A fák keresztmetszetén szabadszemmel vagy kézi nagyítóval (lupe) vékonyabb vagy vastagabb sugarak
módjára haladó vonalaknak tnnek fel, melyek
erösebb nagyítással vagy tisztán sugárirányban
megnyúlt, egyszeren gödörkés parenchimából
állanak, vagy ezekhez
különösen a B. széudvaros gödörkés tracheidák is csatlalén
kozhatnak. Sugárirányú metszeten vagy hasított
felületen, szélesebb vagy keskenyebb, élére állított szalagok, melyek rendesen fényesebbek a fa
többi részénél (tükörrostok). A vastagsága lehet
egy vagy több sejtsor. A B. az anyagcserét közvetíti a bél, az elsdleges fa és kéreg között, késbb, mikor a bél és a környez fatest elhal, a még
él évgyrk és a háncs között. Sejtjei sszel és
télen keményítvel teltek, mely tavasszal a lombfakadáskor felhasználódik, hogy a nyár folyamán

—

—

újból megteljenek. Keményítn kívül lehetnek
még benne csersav, oxálsavas mészkristályok,

különböz

zsírok,

st

egész

gyantavezetékek

(némely fenyfa).
Bel-sund, öböl a Spitzbergák Ny.-i partján, az
é. sz.

77« 40' alatt.

Bel szeme ónix (Ónix oculus Béli), a régiek
megnevezése szerint az olyan ónix, illetleg achát,
melyben csak egyetlen körforma sáv van. Zay
Sámuel Magyar Mineralógiájában olyan ónixot
nevez annak, mely «tsak egy abrontsból áll».
Bélszén. Az elektromos ívlámpákban használják üreges szenek, melyeknek belseje finoman
;

elosztott szén (korom) keverékével, esetleg

még

különböz fómsókkal van kitöltve. Az ilyen szén
tehát két részbl áll a keményebb szénbl készült
küls rétegbl (burokból) és a bels magból a
:

:

A

bélanyag növeli a f ényív gázoszlopának
vezetképességét egyúttal az ívet központosítja
ügy, hogy az ív a szén közepén marad, nem
vándorol ide-oda. Egyenáramnál a fels vastagabb
szén beles, az alsó tömör (homogén). A fels szén
belében képzdött üreg (kráter) növeli a fényhatást lefelé, mert mintegy reflektorként szerepel.
Váltakozó áramú ívlámpákban mindkét szénnek
belesnek kell lenni, mert csak ekkor világít nyugodtan a lámpa. A beles szenek másik csoportját
az efiektusszenek képezik, melyeket lángívlámpákban, hatásos (intenzív) ívlámpákban használnak. Az ilyen szeneknek a burokhoz viszonyított
aránylag nagy átmérj bélanyaga fémsókkal:
kalcium-fiuoriddal, bariumsókkal stb. van ersen
itatva. A fémsók hozzáadása lánggal ég ivet s
többé-kevésbbé ers színezet fényt ad, mert a
kalciumsók sárgára, strontiumsók vörösre, bariumsók fehéiTe színezik a lángot. Ilyen szeneket legelször Bremer, Blondel állítottak el s különféle
gyári nevek és jelzések alatt hozzák forgalomba.
Bélszikzsák v. hólyag a. m. szíkhólyag, embriológiai kifejezés, 1. Emhrio.
Belszög a. m. bels szög (1. o.).
Bélszkület, ritkán viíágrahozott rendellenessége a bélnek. Ilyenkor leginkább a gyomorszájon
és a végbélen található. Pelnttön a B. oka vagy
bélbl.

;

Belterjes

a bél falában van (amikor fekélyes folyamatok
gyógyulása közben fejld heges zsugorodás
okozza a szkületet, vagy a bélfalból fejld daganat szkíti meg a bélnek üregét), vagy pedig a
bélen kívül fekv ok (daganat, köteg) szkíti a
bél üregét. A szkületben rejl akadály leküzdésére a szkület eltt lev bélrészlet a fokozott

munka

folytán túlfejldik. Ezen túlfejlett bélrészösszehúzódásai láthatók a rendesen
lesoványodott hasfalon át a bélmerevedésnek nevezett tünetben, ez összehúzódásokat érzi a beteg
kólikaszer rohamok alakjában. Szorulással váltakozó hasmenés, a rossz táplálkozás folytán beálló lesoványodás a B. kísér tünete. Az egyre
fokozódó szkülés végül bélelzáródáshoz vezethet
(1. 0.), másrészt a táplálkozás csökkenése kimerülést okozhat. Ezért a B. kezelése a szkület megoldásában kereshet, amit az okhoz képest vagy
bélcsonkolással (1. o.) vagy az akadály megkerülésével (a szkület alatt és felett lev bélnek bélszájadzással való egyesítésével) érhetílnk el.
Beit, a dán szigetek közt két tengerszoros neve
az egyik a Nagy-B., a másik a Kis-B. Az elbbi
Fyen (Pünen) és Zéland közt van hossza a Kattegattól Laalandig, ahol Langelands-Beltnek is
hívják, 60 km., legnagyobb szélessége 23 km.,
mélysége 10 50 m. a hajózást rajta a zátonyok
megnehezítik; télen ritkán fagy be; az átkel
hely legkeskenyebb részén (20 km.). Korsör és
Nyborg közt van. A Kis-B. Fyen és Schleswig
közt terül el az elbbinél jóval keskenyebb Predericiától Arrö szigetig 65 km. hosszú szélessége
0'6— 15 km. a hajózás bennelszintén veszedelmes:
télen gyakran befagy. Átkel helyek Middelfart,
Assens, Paaborg.
'RQ\td^q(Komplementar), keresked társaságoknak egy vagy több oly tagja, aki a társaság kötelezettségeiért egész vagyonával felels. Jogaira
B. a
és kötelességeire nézve 1. Betéti társaság.

lett fokozott

;

—

;

;

;

;

;

:

—

matematikában 1. Bels tag.
Beitek, 1. Krasznabéltek és Nyirhéltek.
Beltelekjbels telek, belsség v. intra villán, bent
a helységben, városban fekv, rendszerint körülkerített terület, házhely, házi kert, major, szérsmegkülönböztetésül a kültelektl azonkívül
a földbirtoknál a majornak szánt terület.
Beltenger, olyan kisebb tenger, amelyet csaknem egészen körülvesz a szárazföld, úgy hogy
csak csekély kapcsolatban van az óceánokkal, pl. a
kert,

;

Földközi-, Fekete- és Vörös-tenger.

A nagy tava-

kat is nevezik néha így, pl. a Kaspi- és Arai-tavat.
Beltenyésztés az, midn egy s ugyanazon fajtába tartozó állatok párosíttatnak egymással, pl.
arab kanca arab csdörrel. A németek e tenyészt
eljárást tisztatenyésztósnek (Rein^ucht) nevezik,
egészen mást, t. i. azt értik B. (Innzucht)
mert

k

alatt,

hogy a tenyészt a

tenyészállatokat,

még

saját nyájából veszi a
pedig a hímeket és nsté-

nyeket egyaránt. Magyarban némelyek a kétértelm B. helyett az egy vérben tenyésztés elnevezést is használják. A B. a leggyakrabban s
általában azon esetekben alkalmazott tenyészt
eljárás, midn a tenyészt oly tulajdonságokkal
bíró állatfajtát talál,

mely

t kielégíti.

Belterjes (intensiv), szemben a külterjes (extensiv) gazdálkodással, oly gazdálkodási üzem-

~
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mód, melynél a termelésnél alkalmazott üzemtöke az alaptkéhez viszonyít\'a, aránylag magas.
A B. gazdaságnál háttérbe lép a természet, mint
termelési tényez, eltérbe a mimka és a töke.
Ha a B.-ség az egész gazdaság kezelésére vonatkozik, a folytatott üzemmódot B.-nek mondjuk,
pl. a váltógazdaság, szemben a külterjes
hármnnyomásü gazdasággal. Az oly gazdaság
üzemmódja pedig, mely a külterjesrl a B.-re
átmenetet képez, középterjesnek mondatik ilyen

min

;

a javított háromnyomású gazdaság. De bizonyos üzemen belül lehet egyes termelési ágak kezelése is kül- V. B., pl. a szan'asmarhatenyésztés
gulyatartásnál rendszerint külterjes, tehenészeteknél B. A B. gazdaság ménjét közönségesen az
alap- és üzemtóke között fennforgó arány által
szokás kifejezni, amidn pl. azt mondják, hogy
hazánkban B. gazdaságnál az üzemtöke 40—
.7(^0 -át teszi az alaptkének. Helyesebb azonban,
ha a B. gazdaság mérvét az üzemtöke abszolút
kitétele által fejezzük ki, midn pl. azt mondjuk,
hogj' \iszonyaink között a B. gazdaság folytatásához kat. holdanként 160—240 K üzemtókére
van szükség. A B. gazdaság elnye szemben a
pl.

Beltrami

ban és más tudományos folyóiratokban jelentek
meg. Opere matematiche c. munkáját a római
egyetem adta ki.
2. B, Giovanni, olasz kmetsz, szül. Cremonában 1777., megh. u. o. 1854. Egy öt\'ö3 üa, aki

önmaga

magát

Beauhamais Eugenben
egy 17 ram. nagymintegy 20 alakkal, Dárius sátra, s egy
ságú
26 mm. nagyságú topáz Lionardo da Vinci ütoLsó
talált

képezte

s

bkez pártfogót. Munkái

k

:

vacsorájával. Bronz dombormveket is készített.
3. B., Giulio Cesare, olasz utazó, szül. Berga1779., megh. a Romagnában lev Filotranóban 1855. A karbonárikkal való összeköttetése miatt 1821. Olaszországból menekülnie kellett. Észak-Amerikába utazott, ahol elhatározta,
hogy a Misszisszippi forrásait fölkeresi. Fölfedezésérl 1824. New-Orléansban kiadott La
découverte des sources du Mississippi e. munkáját
a tudományos világ nagy tartózkodással fogadta.
B. még néhány évig beutazta Mexikót, 1827. pedig
Londonba ment, ahol 1828. A pilgrimageinEurope

móban

and America leading to the diseovery of the sources of the Mississippi c. munkája jelent meg. 1830.
Parisba költözött és Le Mexique nev kétkötetes
külterjessel abban áll, hogy ugyanazon birtokon munkáját adta ki. Hazája felszabadításának érdenagj'obb mennj^ségú termények elállítását és keit L'Italie et l'Eiu'ope c. röpiratával szolgálta.
nagj-obb jövedelem elérését teszi lehetvé, minél4. B; Luca, olasz építész, szül. Milanóban 1854
fogva terjedése köz- és magángazdasági szem- nov. 13. Szülvárosának mvészeti akadémiáján
pontokból kívánatos, azonban felkarolása bizonyos és megyetemén tanult, majd 1876—80. a párisi
feltételekhez van kötve, mink olcsó töke, ele- École des Beaux-Artsban Gamier és Pascal alatt
gend munkaer, a környék nagy fogj'asztása, képezte magát tovább s egyidejleg részt vett a
könnj- közlekedés, a termeivények biztos értéke- városháza helyreállítási és az 1878-iki \'ilágkiálllsíthetóse és a gazdasági szakértelemnek maga- tás építési munkálataiban. Hazájába visszatérve,
sabb foka. Csak ahol ezek a feltételek megvannak, 1880. a milanói mvészeti akad., 1882. pedig a
alkalmazható sikeiTel a B. gazdaság.
egj'etem tanára lett: 1891. a lombardiai memlék:

m-

Belt-féle testecskék, a mirmékodomáciumokat
fejleszt mirmékofll középamerikai Acacia cornigera és A. sphaerocephala leveleinek fels felébenállólevélkék hegyén fejld tojás- vagy körte
szer képletek, amelyeknek mézfejtöjében kiváló
cukornem és fehérjenem anyagokból álló váladékát a hangyák szorgalmasan gjnijtik és fogyasztják és amelyeket felfedezjük, Be/f Th.ntán

neveztek el.
Belton, Bell county székhelye Texas amerikai
államban a Leon-river partján, vasútmellett, (i9oo)

3700

lak., college-dzsel.

Beltrafiio, Giovanni Antonio, 1. Boltraffio.
Beltrame, Giovanni, olasz származású utazó és
nyelvkutató, szül. 1824 nov. 11-én Valeggióban,
a Mineio mellett. Mint térít járt a Nílusnak eladdig ismeretlen tájain is. 1862 óta hazájában
mint veronai apát a nilus\idéki nyelvekkel foglalkozott és a dinka nyelv szótárát adta ki (Róma
1881). Útleírásai Diun viaggio sul íiume bianco
nellWfrica centrale (\'erona 1861) II Sennaar e
lo Sciangallah (u. o. 1879—82, 2 köt.)
II flume
bianco e i Denka(u. o. 1881).
Beltrami, 1. Eagenio, olasz matematikus, szül.
Cremonában 1835 nov. 16., megh. 1900 febr. 18.
Rómában. 1862-ben a bolognai egj'etemen rendkí\iili, 1863. pedig Pisában rendes tanár lett. 1866
óta Bolognában, 1873 óta pedig Rómában mködött ugyanily minségben. 1876 óta a paN-iai egyetemen, 1891 -ti ismét Rómában a matematika és
fizika tanára. Értekezései az Acta Mathematícá:

:

:

bizottság (Ufflcio Regionale per la conservazione
dei monumenti di Lombardia) igazgatójává, 1907.
a milanói székesegyház építészévé nevezték ki
1890— 97-ig Milánó orsz. képv-iselje volt, 1905
óta szenátor. Legnagyobb érdemeit mint restaurátor szerezte, ó restaurálta a sonctnói kast-élyt

(1882—87), a milanói S. Maria delle Grazié templomot (1886—95) és Castello Sforzescót (1884—
1907), a paviai Certosát (1886—95), a monzai
székesegyház homlokzatát (1890 -95) stb. e mun.
kálataiban mvészi stílérzékét mélyreható
vészettörténeti kutatásokkal támogatta. Eredeti
építkezéseiben is merít a történelmi stílusokból,
elssorban a renaissanceból a legnevezetesebbek
Milanóban vannak az állandó mcsarnok (1886),
az Assicurazoni Grenerali di Venezia (1896 99),
a Corriere della Sera (1903—4), a Banca Commerciale Italiana (1907) palotája a velencei campanile újjáépítése is az ter\'ei szerint indult meg
(1903). Legismertebb mvészettörténeti munkái:
II Castello di Milano sotto il dominio degU Sforza
1450-1535 (Milano 1885, 2. kiad. 1899) II Cimiterio monumentale di Milano (u. o. 1889) La Certosa di Pavia (u. o. 1895, 2. kiad. 1907). A Rassegna d" Arte c. szakfolyóiratnak kezdettl munkatársa. Kiadta a Leonardo da Vinci Codex Atlanticusát (Milano 1891—97) és a Biblioteca Ambrosianatában rzött s Cristoforo Prédától miniált
Libro doro Borromeo-t (u. o. 1896) Munkáinak
;

m-

;

:

—

:

;

;

nagj- részét saját rajzaival illusztrálta. Ifjúkorában több város látképérl készített rézkarcot.

—

Beltramo
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Beltraiuo, az olasz népies bohózatok egyik
állandó alakja, legtöbbnyire az együgy szolga.

Története. B. az ókori Gedi'ozia, amelyrl az
els tudósításokat Nagy Sándor hadjáratának tör-

L. Bohóc.

ténetírói közölték.

Béltuberkulózis, 1. Bélffiimökr.
Béltüz, 1. Lépfene.
Beludzsisztán, brit fenhatóság alatt álló ország az iráni medencének Ny.-i szögletében. Határai az Arab-tenger, India, Afganisztán ós Perzsia, amellyel a határvillongások 1905. fejezdtek be. Tengerpartja nagyon egyhangú, száraz,
forró, az ú. n. Germezirnek egy darabja. Jó kikötje csak kett van, Szonmianibai és Gvadar.
Belseje még részben ismeretlen. B. területén van
Irán legmélyebb része, a sivatagos környékü
Hamun mocsár, ahol a medence folyói elvesznek. D.-i és K.-i részében a B.-i hegység húzódik,
ez több párhuzamos ív alakjában határolja a medencét B.-on csatlakozik az afganisztáni Szüle jmán hegységhez, D.-en pedig két ágra látszik
oszolni, az egyik ág a part mentén halad, mint
Zagrosz hegység, a másik ÉNy.-ra fordulva a

mányai csak az izlám meghonosításának koráig
terjednek és nagyon homályosak. A kalifák korában több hindu dinasztia követte egymást a kelati trónon, sírjaik mai is láthatók Kelat mellett.

;

B. mostani lakóinak hagyo-

A

X. sz.-ban kezdtek K. felöl terjeszkedni a beludzsok, de a hatalmat csak 1500 körül tudták
kezlUcbe keríteni, független királyságot alapítottak, amely a XVII. sz. közepéig állott fenn, amikor Akbar sah elfoglalta ós Delliinek alávetette.
100 év múlva újra függetlenítette magát és gyors
fellendülésnek indult Naszir khán erélyes uralma
alatt. Utána a fejetlenség korszakában a perzsák
nagy területeket foglaltak el. Az angolok 1841.
hatoltak be az országba, amikor Afganisztánba
indítottak expedíciót a kelati khán 1854. szerzdést kötött az angolokkal, amely szerint ezeknek jogukban áll csapataikkal bármely helyet
megszállni. A hosszas trónviszályok idején jó al;

Koh-Rudban folytatódik. Állandó, nagy folyói kalom nyílt a beavatkozásra s a khán elbb brit
nincsenek, csak az eszések idején rohannak le a kormánytársat volt kénytelen elfogadni, majd
hegyekrl a vadvizek, amit öntözésre használnak sorba átadta az egyes tartományokat, 1877. Quetfel. K.-re a Bolan és Mula völgyén át vezet a tát, 1878--81. Pishin, Shorarud, Duki és Szibi
legjobban járható út Indiába. Klímája szélssé- tartományokat, míg végre 1883. britB.-nak nyil13
1-39 C* között ingado- vánították.
ges, pl. Kelatban
Irodnlom. The administration Report of the Baluchistaa
zik, az eszés bizonytalan ós ritka. Itt-ott a heAgency, Calcutta The District Gazetteers
Baluchistan
gyeket erd borítja, nagyobbára Pistacia cabu- Floyer, Unexplored Baluchistan, London of1882
Iloldich,
lica
a kultúra oda szorítkozik, ahol elegend The Indián Borderland, u. o. 1901; Hughes, The Country of
vizet lehet kapni. A földmívelés termékei búza, Baluchistan, u. o. 1877 Mac Gregor, Wandei-ings in Baluchistan, u. o. 1882; Masson, A Narrative of a Journey to
árpa, rizs, köles, kukorica és burgonya. Szöll, Kalat,
Journeys in Balochistan, Afghanistan
u. 0. 1843
barack, dinnye és más gyümölcs bven terem. and the Puujab, u. o. 1842 Kehiinger, Belutschistan, 1907;

—

—

;

;

:

;

:

:

;

;

Pandzsgur datolyáiról

Vadon él

a
vaddisznó, tigris, párduc, sakál, farkas és medve,
házi állatok a teve, ló, ökör, tehén és
antilop
szamár. Ásványi gazdagsága kevéssé ismeretes.
Vasat és ólmot találnak Khuzdarban, szenet
Quetta környékén, aszbesztet és ksót Zhob kerületben. Van azonkívül antimon, alumínium és
kolaj, ez utóbbit azonban nem mvelik. Területe
366,800 km3, lakosainak száma (i9oi) 915,000. Jelenleg a következ részekre oszlik 1. közvetlentil brit kormányzás alatt álló terület a tartohíres.

állatai

;

:

mány

B.-i része, ez 6 kerületre oszlik, úgymint
Quetta-Pishin, Szibi, Zhob, Loralai, Bolan, Chagai
2. Kalat és Lasz Béla benszülött államok.
A kalati khán feje a vezérek szövetségének, de
hatalma nagyon szk korlátok közé van szorítva,
az összes bevitt anyagokról köteles tudósítani a
B.-i fkormányzó megbízottját, aki egyúttal közbenjáró a khán és a vezérek közt a viszálykodásokban. A khánnak van rendkívüli serege is, 385
lovas és tüzér, 29 ágyúval, amelybl 9 használható. Lasz Béla uralkodójának címe Jam, aki a
brit uralom kezdete (1896) eltt a kalati khánnak
fizetett adót
3. a ma-rri és bugti beludzs törzsek
birtoka a tartomány ÉK.-i részében félig független terület.
A lakosság legnagyobb részét a hrahui és a
beludzs népek teszik. A brahui nép, mintegy
300,000, az uralkodó osztály, dravida eredet ; a
beludzs, iráni és tatár keveredés (1. Beludzsok).
A városlakók és földmívelök perzsák, hinduk és
más leigázott, kisebb néptörzsek. Vallásuk szunnita mohamedánus, részben hindu.
;

;

Taté,

The Prontiers of Baluchistan, London

Beludzsisztán-szönyeg.
nyegek fajtájából való. Jó

A

B. a

1909.

turkomán sz-

minség

gyapjúból

hogy lószrt, kecskeszrt és

készül, de gyakori,

teveszrt is kevernek belé. Rajza geometrikus
motívumokból van és hasonlít az afghán és bokhara-szönyegekéhez, de nagyobb változatosságot
mutat. Néha egy-egy növényi motívum is keveredik belé, s

vannak kockás, mozaikszer rajzok

Kötése meglehets laza, két széle szve van és
színes, mint a bokharáké, szép rajzokkal tarkázva.
Összbenyomása rendesen vagy sötétkék, vagy
igen szép világos vörös. Ezenfelül 2—3 mellékszín
is.

is

van benne. Nagysága

IXl'

métertl 3X4"5

méterig váltakozik.^

Beludzsok. Az É. és D.-i Beludzsisztán iráni
eredet, de tatárvérrel kevert lakói, akik az iráni
nyelvcsoporthoz tartozó új perzsával rokon nyelvet beszélnek. Három ftörzsre szakadnak, ú. m.
a nhárui-kra, a rínd-ekre és a maghzi-kra, amelyek ismét számos apróbb törzsre oszolnak. Általában szépen alkotott, tagbaszakadt, kitartó, edzett
testtel bírnak; brük színe meglehetsen sötét
barna marcona arckifejezéssel, dús hajzattal és
szakállal, feltnen hosszú lábakkal. Jellemük
vakmer, ravasz. Hírhedt rablók, fegyelmezettséget és alárendeltséget nem ismernek. A vérboszút
ivadékokon át gyakorolják. Nomád életek, dromedárjaikon barangolnak szerteszét. A B. moha;

medánok. (Wundt H., A ride to India across Persia
and Baluchipan, Lond., 1891). A Ny. és K.-en lakó
többi B. tulajdonképen dravida brahui-ok

akik Ny.

felöl

csak

késbb vándoroltak

be.

(1.

o.),

Belu-

—

Beluga

dzsisztán összes lakosainak száma alig egy millió.
Túlnyomólag állattenyésztésbl élnek. Mindnyájan angol alattvalók.
Beluga (Alut), a fehér delfin (Delphinapterus
leucas Pali.) régi népies neve, 1. Delfin.
Belngak, a viza (Acipenser hiiso L.) kiválasztó szerveiben elforduló, tojásdadalakú, fehér
szín, foszforsavas mészbl álló konkréeió, melyet
az oroszok htiziszerként használnak.
Belus. Délszláv eredet személjTiév, mely az
Árpádok korában náhmk is el volt terjedve. Azok
közt, kik e nevet viselték, legismertebb a horvát

eredet B. bán (1. c), egy magj-ar nemzetség alapítója, melynek tagjai közt foljton használatban
volt a B. név.
a. m. Bél, Baal (1. o.).
Belus, 12 km. hosszú parti folyó Palesztinában, amely Akkátl D.-re torkollik a Földközi-

Belus

tengerbe. Áz ókorban híressé lett bíborcsigáiról
és a torkolata körül található finom homokról,
amelyet állítólag a föníciaiak az üveg feltalálásakor használtak. Mai neve Nahr Xaaman.
Belus bán. Uroz szerb vajda fia, Ilonának, II.
Béla magyar király feleségének bátyja, Iliitl
a kiskorú II. Géza gyámja és az ország kormányzója volt. Nemcsak mint bölcs államférfiú tnt ki,
hanem mint hadvezér is. Henrik osztrák herceg
ellenében a lechfeldi gj-özelmet (1146 szept. 11.)
fleg neki lehet tulajdonítni. Il47-ben Géza király Erdélybe ós a Szepességbe els sorban az
tanácsára fogadta be a bujdosó szászokat és flamandokat s az ö közbenjárására ösmerte el Csudomil vagy Blachin szerb fejedelem a magyar
fenható-ságot. Ez utóbbi tény okozta Mánuel ellenében a görög háborút, melyben mint hadvezér,
lett az ország
B. ismételten kitnt. 1156-ban
nádora. A görögkeleti vallásról idközben, úgy
látezik, a róm. kat. vallásra tért át Báimonostori
(1. 0.) a bencések részére ö alapította
Belügyi Közlöny, a belügyminisztérium hivatalos lapja, mely 1896 máj. 1. óta jelenik meg s
eleinte f- és melléklapból állt. A flap minden hó
1. és 15. jelent meg, melléklapja pedig, a Rendri Közlöny, mely fleg körözések elrendelését és
visszavonását foglalja magában, naponkint. Újabban mindkét lapot külön szerkesztik s a B. K.
rendszerint minden vasárnap jelenik meg.
Belügyminisztérium {m. kir.), a m. kir. belügyminiszter a mellette
és neki köz\'etlenül
alárendelt, miniszteriális hivatali személyzettel.
Ügykörébe tartozik az ú. n. közjogi igazgatás,
vagyis az országgj'lésre szóló kir. meghívók szétküldése és az orsz. képviselválasztásokról szóló
törvények végrehajtásának felügyelete az országos határkérdések, a nemzetiségi, állampolgársági és illetségi ügyek nemesítések és régi nemességek (grófi, bárói méltóság); az Országos
Törvénytár és a Rendeletek Tára kiadása. A B.
közvetlen felügyeletet és ellenrzést gyakorol a
vármegyék és a törvényhatósági városok közigazgatási mködése és háztartása felett és felebbviteli hatósága a vármegjétl hozzá felebbezett
vagy felterjesztett községi ügyeknek. Központi
fhatósága az állami anyakönyvvezetésnek; az
államrendrségnek, a csendrség gazdasági ügyeinek s általában a közbiztonság és közrendészet
;

mköd

;

;
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ügyének a közegészségügynek, a gyámügynek,
;

a közjótékonyság, a kivándorlás és az állami
gyermekvédelem ügyének. Ezen ügyágak szerint
a B. személyzete ügyosztályokra (jelenleg 12)
oszlik, melyekhez a számvevség és a kezel
hivatalok csatlakoznak. A B.-nak közvetlenül alárendelt fbb hivatalok és intézmények az Országos Levéltár, a földtehermentesítési alap igazgatósága, az Orsz. Közegészségügyi Tanács, az állami kórházak és elmegyógyintézetek, a székesfvárosi államrendrség, a határrendrség, a kivándorlási biztí>si hivatal, a községi közigazgatási tanfolyamok, az áUami gyermekmenhelyek.
Bélüszkösödés, a bélfal elhalása, a tápláló
erek elzáródása s a keringés teljes és végleges
megsznése következtében. Leggyakoribb az erek
összenyomása miatt bélelzáródáskor (1. o.) pl. sérvkapuban, bels sérvekben, bélcsavarodáskor (1. o.).
Ilyenkor a kell idben végzett mtét s az üszkös
bél eltávolítása megmentheti a beteget, míg
tét nélkül majdnem mindig halálos a B., mert az
üszkös bélfalon átvándorló mikrobák hashártyagyuladást okoznak. Ritkán történik meg, hogy az
üszkös bél, fleg a küls sérvekben lev, a br
felé fúródik át s a beteg bélsársipoly árán megmenekül. A bélbetürdés (1. o.) miatt elhalt üszkös
bél természetes úton is kiürülhet. B.-sel jár a bélfodor ereinek eldugulása trombózisa és embóliája.
Belvárd, kisk. Baranya vm. pécsi j.-han, (i9io)
713 magyar és horvát lak. postaügynökség, u, t.
Németbóly.
Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság
Budapesten, 1892. alakult. Belvárosi tekintélyes
polgárok alapították s els volt ama takarékpénztárak sorában, melyek a fváros egyes kerületeiben, els sorban az illet kerületek gazdasági érdekeinek támogatására alakultak. Ma már a kerületi kereteken túlterjeszkedve, tekintélyes helyet
foglal el a fvárosi pénzintézetek sorában. Alapításától fogva Székely Ferenc áll az élén, elbb
mint vezérigazgató, késbb elnök ; kezdetben 2
millió korona volt az alaptkéje, melyet ismételten, 1894, 1904., 1906. és 1910. emelt; legutóbb
1911. pedig már 16 miUió koronára emelte. Tartalékalapja kereken 400,000 K. A B. a takarékpénztári és banküzletek minden ágával foglalkozik
1891. bevezette a záloglevélüzletet is; 1910 végén a fennáUó törlesztéses jelzálogkölcsönök öszszege meghaladta a 60 mill ió koronát. Befizet
helye számos részvénj^ársaságnak és ipan'áUalatnak, üzleti nyereségébl évente számottev
összeget áldoz közhasznú és jótékonycélokra s
ilyképen majd minden közintézmén>Tiek alapító
tagja bankárja volt a Jókai- és Mikszáth-jubileumoknak is, 1911-ben fejezték be a Kigyó-tér és
Koronaherceg-utca sarkán intézeti székházát, mely
egyike a fváros legnagyszerbb épületeinek.
Bélvarrás, véletlenül támadt bélsebek vagj'
mtét útján ejtett bélsebek vagy csonkok egyesítését célzó sebészeti mtét. A B. két vagy három
rétegben történik. A két réteges B.-t úgy végezzük, hogy az els sorvarrat a bélfal egész vastagságán áthatolva, egymáshoz fekteti a bélseb széleit, egyúttal pedig a bélsebból történ vérzést is
elállítja. A második varratrétegnek célja, hogy a
belet borító hashártyát hozza minél szélesebb ré:

m-

:

;

;
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tegben összetapadásra. E célból nem a hashártya
szabad széleit egyesítjülc, hanem a sebszéltöl tár
volabb szúrunk be a hashártyaborítékba és a sebszél eltt szúrunk ki. Ezáltal két redöt emelünk
a hashártyából, amelyek a fonál csomózásakor
vagy megfeszítésekor egymáshoz simulnak és a
hashártya lapszer összetapadását biztosítják. A
B.-nak ezt a módját Lembert ajánlotta. A három
réteges B. úgy történik, hogy az els varratsor a
belet kibélel nyálkahártyát, a másik az izomróteget, a harmadik (Lembert módjára készített)
varratsor a savóshártyát (hashártyaborítékot)
egyesíti külön-külön. A B.-nak ezen módjai majdnem teljesen kiszorították a bélegyesítésnek azt a
sokféle, rendesen igen bonyolódott módját, melyet
külön készülékekkel a bélsebészet gyermekéveiben kigondoltak és ajánlottak a sebészek. Ezen eljárások közül csak a Murphy-gomb segélyével
végzett B. van ma is használatban. A gombnak
szétszedhet egy-egy felét bekötjük a két bélcsonkba. A gomb egymásba ill két felének összenyomásával egyesíthet a két csonk. A rugóval
egymáshoz szoruló két gombfél szélesen egymáshoz préseli a bél savós borítékát, melynek összetapadása biztosítja a bél egyesülését. Az összepréselt
bél beforduló karimája az állandó nyomás folytán
elhal. Ezáltal a bél üregébe esik a gomb, mely azután (10 12-ed napra) a bélsárral együtt kiürül.
Egyszersége és gyorsasága dacára ez az eljárás
is mindinkább kiszorul a használatból, mert a varrással történ B. fentebb ismertetett módja biztosabb ennél. A B. eredményei különösen azóta javultak, amióta kell elrekesztéssel a bél felöl fenyeget fertzés veszélyét megtanultuk kizárni (1.
Bélcsonkolás).
Bélvata, kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban

—

nóniai (congeriás) agyagra rátelepednek. Velük
záródik a harmadkori lerakodások sora. Fuchs T.
mint thráciai emeletet különböztette meg ket az
alattuk lev képzdményektl, újabban pedig a
levantei-emelethez sorozzák. Nálunk Budapesttl
DK.-re a pusztaszentlrinczi kavicsok hasonló
korúak. Ezekbl ismételve a Mustodon arvernensis Croiz. et Job. ós M. Borsoni Hays, zápfogai kerültek el, ami geológiai koruk megállapítására dönt volt.
Bélvérzés (enterorrhagia), amidn a szék tiszta
vérbl vagy vérrel kevert ürülékbl áll. Leggyakoribb oka a bélfekély, amely elfordul hurutoknál, hastífusznál, vérhasnál és bélráknál ide tartoznak a patkóbél emésztési fekélyei is. Vérzésre
vezethetnek polipusok, bizonyos vérkeringési zavarok, általános vérzékenység sajátos alakja a
B.-nek az újszülötteknél elforduló melaena neonatorum. Vékonybélvérzésnól a szék fekete, szurokszerü, a vastagbélbl származó vér sokkal
inkább megtartja eredeti színét. Kisfokú vérzéseknél a vért látni nem lehet, csak kémiai eljárásokkal lehet a székben kimutatni. Ers B.-ek
néha minden eljel nélkül hirtelen állanak be a
betegek összeesnek, elsápadnak, vérkeringésük
ersen gyengül és sokszor csak néhány órával
késbb ürül ki a vér. Tífusznál a betegek hmérséklete hirtelenül esik. Ismétld vérzések könynyen válnak haláltokozóvá. A rákos fekélyek rendesen csekély vérzéssel járnak, ilyenkor azonban
a vérnek korai kimutatása a székben igen nagy
fontosságú a beteg operáihatósága szempontjából.
B.-nél az orvosi tennivaló a következ teljes
nyugalom, a táplálkozás beszüntetése, jégtömlö
a hasra, konyhasó és zselatina belsleg. Súlyos
esetekben zselatinát, ergotint vagy lóvérsavót
Nagy- fecskendezünk a br alá. L. Bélfekélyek, Hastí;

;

:

:

(1910) 359 magyar lak.
u. p. Illésháza, u. t.
magyar.
fusz, Melaena.
Belváz (állat), bels váz, endoskeleton, a sugárállaBelvidék, a partvidéknek vagy határszéleknek
tok (1. Badiolaria) s néhány gerinctelen állat (1. Szi- ellentéte.
vacsok, Korallok) testének belsejében lev chitinBelvidere (ejtsd beividir), Boono county szókszerü anyagból, kovasavból vagy szénsavas mész- helye Illinois amerikai államban a Rock-riwer
bl, els sorban pedig a gerinceseknek (1. o.) porco- mellékfolyójának, a Kishwaukeench-nek partján,
góból vagy csontszövetbl álló bels szilárd, majd termékeny vidéken, (1900) 6937 lak., gyáriparral.
merev, majd rugalmas váza.
Belvíz. B.-nek nevezzünk általában a felszíBelvedere (olasz), magasabb helyen emelt, ár- nen megmaradó vagy fölfakadó, egyes földterükádokkal vagy terasszokkal körülvett épületnek leteket idszakonként elborító vizet. Keletkezéa neve, mely szép kilátást nyújt a körülfekv vi- sére a B. háromféle Csapadékvíz, ha a talaj a
dékre. Hires a Vatikán B.-nek elnevezett szárnya, hó- vagy esbl származott vizet huzamosabb
mely jelenleg az összes gyjteményeket s a könyv- id alatt sem bírja beszívni. Az alföld kötött tatárt tartalmazza. A bécsi B. Savoyai Jen palotája laja kiválóan alkalmas efféle B.-ek keletkezévolt és egészen a legutóbbi idkig a császári kép- sére. Talajvíz, a laposabb helyeken szokott eltár volt benne. A prágai B. a Közép-Európában törni, ha földalatti folyásában a folyó magas víztalálható olasz renaissance-emlókelcnek egyik leg- állása akadályozza. Ott lép föl, hol a jól vezet
kiválóbbika I. Ferdinánd építtette nejének mulató- alsó réteget (kavics vagy folyóhomok) csak véhelyül 1536—56. L. még Bellevue.
kony agyagréteg borltja. Végre fakadó vagy
Belvedere, több község Olaszországban leg- szivárgó víz, mely magasabb árvizek alkalmával
jelentékenyebb B. Marittimo, járási székhely ott fordul el, hol a töltés laza talajból van építve
Cosenza olasz tartományban, pompás környéken és ilyenen vezet keresztül.
a Tirreni tenger közelében, vasút mellett, (1901)
Belvízi hajózás, összefoglaló elnevezése a szá5436 lak., K.-re tle van a Mondea hegy, ahonnan razföldi természetes és mesterséges vízi utakon,
mind az Adriai-, mind a Tirreni-tenger látható. vagyis a folyókon, tavakon ós csatornákon gyaB. borai a legjobb calabriai borok
korolt hajózásnak. A folyók kétségen kívül a legBelvederei Apollón, 1, Apollón.
sibb és legtermészetesebb útjai a szabad közleBelvedere-rétegek. Pluviatilis homok és ka- kedésnek és forgalomnak s a hajózás bátran sovicsrótegek amelyek a bécsi medencében a pan- rozható az sfoglalkozások közé. Az sember
;

:

:

;

;

:
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nyomai mindenütt a vizek mentén jelentkeznek kerék és hajócsavar pár év alatt átalakította az
a mveltség egyetlen közvetítje évezredeken egész \alágon a hajózást. Amint a gzhajók veát a vízi út volt. A tengerrl keletkezett és a be- szik át a vontató lovak szerepét, megkezddik a
torkoló folyókon a víz mentében fölfelé haladt a tömeges szállítás, vagyis több teherhajónak egjütközmveldés áramlata és sehol se jutott tovább, tes vontatása egy gzhajó által. A \'ízi közlekedés
csak odáig, ameddig a hajózás utat talált. A ke- gyors, nagyarányú és olcsó lesz. Gyors, mert a
reskedelem együtt fejldött a hajózással. Keres- gzhajó sebessége 4— 5- szr akkora, mint a vonked városok nem is keletkezhettek másutt, csak tató lovaké nagyaránjTí, mert száz ló sem bir
hajózható vizek mentén mert a közúti közleke- annjit, mint egyetlen gzhajó és olcsó is, mert a
dés jóval késbb alakul ki s az ókorban csakis hosszadalmas és lassú lóvontatás sok pénzbe kehadi célokra épített közutak vannak, melyeken rült. A lendületben, melyet a gzhajó megjelenése
nagy nehézségekbe ütközik a szállítás, úgy hogy a forgalomnak adott, a forgalom szabadságának
keresked nem vállalkozhatott hosszabb száraz- nagy eszméje is érvényesül s a kereskedelem letüldi utazásra. A B. fejldése minden valószínség rázza bilincseit a belvízi utakon. A XIX. sz. elején
>

;

:

szerint lépést tartott a tengeri hajózá.s fejldésével. Itt,mint ott, a szálfákból összerótt tutajt és a
fatörzsbl kivájt egyszer sajkát, melyek világszerte még ma is élnek, több alkatrészbl épített s
börboritással v. más tömítéssel vízállóvá tett
hajók váltották föl hosszabb utak céljára. A moz-

emberi er
látja el evezéssel vagy vontatással. Amint a hajók méretei nagyobbodtak, csekéljTiek bizonyult
az emberi munkaer. Fölszerelik tehát a hajót
árboccal és vitorlával, mely hosszú idn át kelléke a folyóvizeken is minden gályának. Tengerbe
öml folyók alsóbb szakaszán még ma is járnak
vitorlás hajók. Másrészt az emberi ert a vontatásban igás állatok, leginkább lovak váltják föl.
Hosszú kötél segélyével fleg a vízfolyás ellen
sokkal könnyebb továbbítani a tutajt vagy hajót,
mint evezéssel. A rendszeres hajóvontatás azonban vontató utakat igényelt. Az államhatalomnak
gondoskodnia kellett tehát vontatóutak fenntartásáról s a folyóvizeknek bizonyos mérv szabádítást kezdetben és évezredeken át az

lyozásáról. Ezen teendk és költségek térítményeként s a biztonságról gondoskodás fejében iUetékszedés honosul meg. Az uralkodó hatalom csakhamar dús jövedelmi forrást ismer föl a hajózás
kizsákmányolásában s az idk folyamán mind
általánosabbá lesz a hajózásnak mindennem
szolgáltatással, vámokkal és tizedekkel, árúdézsmával, elvásárlási és árúmegállítási kényszerrel való terhelése. A folyóvizeken való illeték- és
vámszedés nemcsak a középkorban volt általa
nos, de azt az újkor is az állami felségjogok közé
sorozta. A gazdasági fejldés magasabb foka a
mesterséges vízi utak létesítésének eszméjét is
megérlelte. Tengerek, tavak és folyók összekötésére igyekeztek s ahol terepakadályok vagy igen
nagy távolságok nem állták útját, hozzá is fogtak a hajózó csatornák ásásához. Az els csatornákat államköltségen építették, utóbb az engedélyezési rendszerre tértek át, ami szintén maga
után vonta az illetékszedést.
Új korszakot teremtett a vízi utak forgalmában,
de egyúttal jogviszonyaiban is a gzgép alkalmazása. Már a gzgép feltalálása eltt történtek kísérletek, különösen a folyami hajózás körében,
az emberi és állati mimkaer célszerbb alkalmazására a hajók mozgatásánál oly gépezet seg'élyével, amely a hajónak gyorsabb haladást biztosítana s függetlenítené a hajók közlekedését az
idjárás befolyásától és a partoktól. Ezeknek a
kísérleteknek gyakorlati eredményük nem volt,
csakis a gzgép vált be s a gzervel hajtott hajó-

megszü.nnek a vámok és tizedek, az árúdézsma,
elvásárlás, árúmegállítás barbár jogaival együtt,
melyeket alig száz év eltt még az államon kívül

mások is, városok, fpapok és furak korlátlanul
gyakoroltak. Azonban gyors véget ér a B. fejldésében az a hatalmas lendület, amelyet a gzhajó megjelenése idézett el, mert majd ugyanazon egy idben a gzhajóval megjelenik a vasút
is. A vasúti szállítás gyorsasága, nagyobb (vízállástól, idjárástól független) biztonsága, eltereli
a figyelmet a B. gondozásától. A mesterséges vízi
utak építését csakhamar mindenütt abbahagyják
s a B.-nak veszedelmes versenytársa, st ellenese
fejldik a vasutakban. A verseny fejleményei országonként változók.de többé-kevésbbé mindenütt
a vizi utak közforgalmi jelentségét rövidebbhosszabb idre háttérbe szorították: mígnem a
kereskedelmi és ipari viszonyok fejldöttségéhez
mérten nyilvánuló nagyobb arányú forgalmi szakségletek ismét visszaterelték a llgyelmet a B.-ra.
Fokozatosan terjed annak a belátása, hogj' a vasút
szállítóképessége korlátolt és drága a n^y árútömegek mozgósítása céljára már pedig az olcsó
tömegárú, a földolgozásra váró nyers anyag az,
melyet a hiányok és fölöslegek kiegyenlítésére
szükségkép és minél kiterjedtebb mérvben kell
;

mozgósítani, mert e nélkül nincs nagyobb ipari
fellendülés a gazdasági életben. Mindenütt ott,
ahol a forgalom fokozott igényei a vasutak által
minden iráiiyban már kielégítést nem találnak, a
B. minél teljesebb és gazdaságosabb kihasználására és szükség szerint új %izi utak létesítésére
utalnak. Napjainkban mind élénkebbé válik az
érdekldés a B. kérdései iránt s míg Francia- és
Németországban állandó napirenden van a vízi
utak ügye, s Ausztriában az 1901 jún. 11-iki trvény oly építkezések kivitelét engedélyezte, melyeknek költsége az egj- milliárdot is jóval meghaladja, nálunk a Duna-Tisza és a Duna-Száva
csatorna létesítésének terve foglalkoztatja az
ületékes hivatalos köröket és a közvéleményt.
Tulajdonképen Németországban az 1864—1866.
lezajlott háborúk alatt tett azon tapasztalat terelte
vissza a figyelmet aB.-ra,hogy a vasutak nem voltak képesek a forgalom összes igényeit teljesen kielégíteni. Az ezen észleletbl kiindult mozgalom
folytán jött létre 1869. a Zentralverein für Hebung der deutschen Fluss & Kanalschiffahrt s jórészt az általa kifejtett buzgó agitációnak köszönhet, hogy a B. emelésének jelszava nemzetközi
flg>'elme"t keltett. A mind élénkebbé váló érdekIMés hozza létre a B.-i kongresszus eszméjét.
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Hosszabb elkészítés után az els ily nemzetközi
kongresszus 1885. Brüsszelben jött össze. Ezt
1886. Bécsben s azután két, majd 3 és 4 évi idközökben a Majna melletti Frankfurtban, Manchesterben, Parisban, Hágában, Düsszeldorfban,
Milanóban, Szent-Pétervárott megtartott kongresszusok követték. A kongresszusokat foglalkoztató kérdések három fcsoportba foglalhatók
össze, ú. m. 1. a hajózási utak építése és fenntartása 2. a hajózás mszaki üzeme, a célszer és
gazdaságos vontatási és szállítási mód 3. a kereskedelmi üzem ós adminisztráció. A fentebb
említett Zentralvereinnal rokoncélú nálunk a
Magyar Hajózási Egyesület. Ez a B. általános
érdek kérdéseinek tárgyalásában együtt mkö;

;

dik a Zentralverein vezetése alatt álló NémetOsztrák és Magyar B.-i Szövetség-ben, amely
2 3 éves idközökben a B. szempontjából különösen fontos, vagy nagyobb érdekldést kelt helyeken tartja gyléseit.

—

Irodaiam. Lagrénó-Kvassay, Hajózás a szárazföldi vizeKrisztinkovich Ede, A v:'zi utakról, 1901 Ma;
vízi utal (földmívelésgyi minisztérium ki-

ken, 1885

;

gyarország

adványa), 1892 Eger, Die Binnenschiffahrt in Európa und
Nordamerika, Berlin 1899. Folyóiratok: Vízügyi és Hajózási Közlöny, Budapest; Magyar Hajózás, Budapest; Das
Bchiff, Berlin; Binnenschiffahrts -Statistik, u. o.
Zeit;

:

schrift

fr

Binnenschiffahrt, n.

Belvízrendezés vagy

o.

belvízlevezetés.

A

belvíz

mszaki

értelmezésben azt a vizet jelenti, mely
a töltésekkel védett árterületeken a csapadékból,
szivárgásból vagy fakadó vízbl keletkezik. A
B. az így elálló víz kártételeinek megszüntetése. Ugyanis akkor, midn valamely folyó kiöntése ellen töltéseket emelünk (1. Ármentesítés), a
töltések megakadályozzák a védett területen összevizeknek a folyóba természetes úton való
lehúzódását s a terület, ha a kiöntésektl nem
szenved is, nagy része a belvíz miatt többé-kevésbbé hasznavehetetlenné válik. Ezért a belvíz
levezetésérl mesterségesen kell gondoskodnunk.
Ha a folyó völgyének, hol a belvíz összegyl,
nagy az esése, a belvizet csatornákkal fogjuk
össze egyetlen gyüjtmederben s e fgyjtt a
folyónak oly alacsony pontján torkoltatjuk be,
hol az árvíz magassága kisebb, mint azé a területé, melyrl a belvizeket levezetjük. Természetes, hogy azon a ponton, hol a fgyjt a belvizet a folyóba viszi, az árvízi töltést át kell
vágnunk de hogy az árvíz ki ne öntsön, a fgyjt két oldalán a f olyómenti töltéshez kapcsolkozó töltéseket kell készítenünk addig a pontig,
ameddig a folyó árvize a fgyjtben visszahat.
Ez a mód a belvizeknek nyilt levezetése. Ha a
folyó csekély esés, ezt a módot nem használhatjuk. Ily esetben elször is elkülönítjük a területrl azokat a vizeket, melyek magasabb helyekrl folynak oda, azoktól, melyek magán a területen csapadékból, vagy fölszivárgásból erednek.
A fensíkról a területre folyó ú. n. külvizeket
aztán a belvizektl elkülönítve vezetjük le. A külvíz magasabb helyrl jvén, rendesen nyilt csatornával torkoltatható a folyóba; természetes.

gyl

;

A másodpercenkint

—
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hogy a csatorna mentén ekkor
seket kell emelnünk addig a

pontig, ameddig
benne a folyó árvize visszaduzzaszt. Néha a töltések el is maradhatnak, ha a csatornát a magaslat szélén úgy vezetjük, hogy partjai mindenütt magasabbak a folyó árvizénél. A tulajdon-

képeni belvizeket aztán csatornákkal fogjuk össze
egyetlen fgyjtbe s a töltésbe épített zsilipen
át vezetjlc a folyóba. Míg a folyó vize alacsony,
a nyitva tartott zsilipen a belvíz szabadon lefolyhatik. Mikor a folyóban árvíz van, akkor a zsilipet lezárják s a belvíz a csatornákban vagy az
erre a célra kijelölt mélyebb fekvés helyeken
tározódik. Néha, hogy a töltések folytonosságát
zsilippel meg ne szakítsák, a töltés tetején szifont
fektetnek át, melyen keresztül aztán a belvíz a
folyóba ömölhet, midn a belvíz szintje a folyóénál magasabb. Fordított esetben a szifont el kell
zárni s a belvíz ekkor a csatornákban és mélyebb
helyeken gyl össze. Á B.-nek ez a módja a területek egy részét hasznavehetetlenné teszi egy
idre, míg rajta a belvíz összegyl. Ezért, hogy
a belvíznek a folyóba jutását minden idben biztosítsák, szivattyútelepeket létesítenek a belvízi
zsilip mellett s árvíz idején a szivattyúk emelik át
a belvizet a folyóba. Néha nem is készítenek zsilipet a töltésben, hanem mindenféle vízálláskor
szivattyúzással emelik a belvizet a töltésen át.
Egyes esetekben a belvizet nyel kutakba vezetik. Ez akkor lehetséges, ha a talaj mélységeiben
száraz, víznyel réteg van. Ilyenkor egy vagy
több kutat nyitnak a rétegig s a csatornákkal
összefogott belvizet e kutakba vezetik. Néha a
belvíz a töltések tövében a folyó árvizének nyomása következtében fölfakadó víztl származik.
Az ily belvíz ellen rendesen úgy védekeznek, hogy
a töltéssel párvonalasan, tle 50 100 m.-re
újabb, alacsonyabb ú. n. szorítótöltést készítenek
úgy, hogy a fakadó víz a két töltés között gyl
föl, de alacsonyabb szintet ér el, mint a folyó

—

Néha két szorítótöltést is készítenek, ha
a talaj nagyon átbocsátó s ez utóbbi esetben a
második szorítótöltés mellett még alacsonyabb
szintet ér el a fakadó víz. Ami a levezetésre kerül belvíz mennyiségét illeti, ez a csapadék nagyságától, a párolgástól, a térszín esésétl, a talaj
kötöttségétl, mívelésmódjától, növényzettel benttségétl stb. függ. Hazai viszonyaink között a
legnagyobb belvizeket a hóolvadás leve szolgáltatja s 1 km^-rl lefolyó belvíz mennyisége annál
több, 1. minél kötöttebb a talaj
2. minél kisebb
a terület, melyen a belvíz keletkezik, úgy hogy
pl. különben egyenl viszonyokat feltételezve,
egy 5 km2 területrl 5-ször, 8-szor több víz folyik
le km^-kint, mint egy 1000 km'' kiterjedés területrl. A belvíz levezetésre szolgáló árkokat úgy
kell méretezni, hogy a másodpercenként lefolyó
maximális belvízmennyiséget levezetni tudja. Ezt
a másodpercenkénti ós km^-kónti legnagyobb lefolyásra kerül vízmennyiséget Alföldünkön megközelíten a következ táblázat adja meg
árvize.

;

és km^-kint lefolyó legnagyobb

kiterjedése

km2
010-0-08
5

Vízálló tal»j_
Félig vízálló talaj.

005—0

04

5—10 km»

008—005
04—0-03

is kétoldali tölté-

10—50 km»
0-05—0-OS
0-03—001

I

vízmennyiség

ha a terület

ra'-ben,

:

60—100 km'

1

03-0025
001—0006

100-500 km'

0025—0-02
0006—0002

500-1000

1

km»

po.02-001
I

002—00016
00
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Belvoir

Hazánkban a B.-t nagy arányokban hajtották
végre s az egyes ármentesitö társulatok rendesen
a B.-t is munkakörükbe vonták. Ármentesített
vidékeinken a töltések mögött felgyl belvizeket ma már óriási kiterjedés csatornarendszer
gj-iijti össze s hatalmas szivattj'útelepek emelik
át a töltéseken keresztül a folyókba. Ily módon
az ármentesített területeink a hollandiaiüo/í/erek-hez (1. o.) váltak hasonlókká. V. ö. Faragó

A

Lipót,

l)elvíz levezetése.

Belvoir (ejtsd: biver) V. BeevcT, község Leicester angol grófságban, a lincolni határon, Rutland
herceg pompás kastélyával, amely a XI. sz.-ban
épült, Wyatt gót stílusban restaurálta, szép képtárral és
tákkal.

Don

Quichotot ábrázoló híres tapé-

Bély, klsk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,
1029 magyar lak. ; vasúti állomás, posta- és

1910)

táviróhivatal.
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BélyeggryUjtés

halá.szjegyürlapokat ;f) 10 ^\\éve% postai szállüólevélür lapokat ; g) 2 filléres és 10 flUéres vasúti
fuvarlevélürlapokat ; h) 30 flUéres és 2 koronás
útlevélürlapokat. A játékkártuákra játszmánként 30 és 60 f illetleg 60 fillér és 1 K 20 filléres zárjegyeket alkalmaznak. A magyar állam
1911. évi költségvetése B. -illeték cimén 475 millió korona bevételt irányzott el. L. még Bélyeghamisítás, Illeték.
2. B. Az állatok jelzésénél a brbe beégetett
bizonyos jegyek, betk és számok, részint hogy
könnyen megállapítható legyen, kinek a tulajdonát teszik az állatok, részint hogy ott, ahol az
állatok törzskönyveztetnek, azonosságuk kimutatható legyen. Bélyegezni csak a lovat és
marhát szokták. (L. Állatok jelzése).
3. B. Hajdanta a gonosztevket és gályarabokat is bélyegezték, még pedig a homlokukon vagy
a vállukon. Innen átvitt értelemben ma is a ((megbélyegzett embem elnevezés.
4. B. a mvészi ipar termékein lev jegy, mely
megjelöli a mvészt vagy a gj'árat, hol a mü
keletkezésének idejét ós
készült, továbbá a
helyét, és hivatalos ellenrzésre szolgál. L. Mester,

az adó és illeték lerovásának egyik
stb., melybélyel a dolgot külön e célra szolgáló eszköz
segítségével megjelölik. A B.-ek háromlyegz
félék 1. B.-ek, melyek okiratokra stb. felragaszthatók 2. B.-zett rlapok, nevezetesen a váltó-, jegy, Monogramyn, Kfaragó-jegy.
Bélyegadó, l. Bélyeg.
igér\'ény-, marhalevél-, továbbá postai szállítóBélyegakta, törvény, melyet a Grenvllle-milevél-, vasúti fuvarlevél-, halászjegy- és útlevélrlapok 3. zárjegyek, amelyek adóköteles cik- nisztériumés az angol parlament 1765 márc. 22-én
kek, pl. játékkártya becsomagolására szolgálnak. az északamerikai angol gyarmatokra ráerszakolt
A B. az állami-a és a közönségre kényelmes esz- azon rügy alatt, hogy a bevétel a gyarmatok
köze az illeték és adó lerovásának, amennyiben védelmi céljaira lesz fordítandó. A B. az üzleti
az állam részérl feleslegessé teszi az iUeték vagj' leveleket vonta bélyegkötelezettség alá. A gyaradó esetrl esetre való külön kivetését és beszedé- matok oly erélyesen tiltakoztak ez új adónem elsét, a közönségre nézve pedig feleslegessé teszi len, hogy 1766 márc. 18-án visszavonták. Mindaz adóhivatal felkeresését s így idt kiméi. Az azonáltal a gyarmatok elszakadását siettette.
Bélyegcsonkítás, l. Bélyeg.
állam szigorú vagyoni büntetéssel sújtja a B.Bélyegellenrzö szemle, a pénzügyigazgatócsonkítást, vagyis megleletezi a nem kell érték, vagy már használt, vagy nem keUen al- ság kiküldöttjének az az eljárása, mellyel a helykalmazott (pl. bizonyos esetekben keresztül nem színen megáUapitja azt, hogy a hatóság, bíróság,
írt) bélyeggel vagy éppen bélyegtelenül kiállított,
közjegyzi, körjegyzi, ügyvédi, kereskedelmi és
illetve beadott okiratoknál érdekelt bélyegköteles iparkamarák, vállalatok, egyesületek, iparzk
felet. Hogy e büntetéssel utóiérhesse a B. -csonki- és kereskedk a bélyeg- és iHetéki szabályoknak
tót, közegeit a B.-ek helyes alkalmazásának meg- rájuk vonatkozó határozatait megtartják-e. L. még
vizsgálására kötelezi. Hazánkban a vonatkozó ér- Bélyeg és Illeték.
vényes szabályok nagy része a B.- és illetékBélyegfokozatok. 1. Bélyeg és IUeték.
ügyet tárgyaló 1850. évi augusztus 2. kelt nyütBélyeggyüjtés (füaielia, philateleia). Levélbóparancsban található e rendelet honosította meg Ij'egeket, illetve postaértékjegyeket rendszeresen
a B. intézményét magyar földön.* Érvényét az csak a múlt század 50-es éveinek elején kezdetalkotmányos korszak több törvénye meghosszab- tek gyjteni. Azóta ez az érdekes szórakoztató
bította: legutoljára az 1875. XXV. t.-c. a tör- gjrüjtési ág az egész világon, a társadalom minhíveket szervényhozás további intézkedéséig. Módosításukat, den rétegében százezreki'e
valamint a B. -kötelezettség kiterjesztését tartal- zett. A legels gyjtk az angolok, franciák és
mazzák az 1869. XVI., 1873. IX.. 1875. XVI. és belgák voltak, ket követték a többi nemzetek.
XXV., 1881. XXVI. és XXXVI., 1887. XLV., Magyarországon a gjrtijtés megkezdése 1860-ra
1894. XXVI. t.-c. és néhány rendelet. Ezek sze- vezethet vissza. A világ jelenlegi legnagyobb
rint a pénzügyi és postai közegek vagy bizomá- és legértékesebb bélyeggjnijteménye Philippe
nyosok árulják a következ érték B.-eket a) La Renotiére báró (azeltt de Ferrary nevet
2, 4, 6, 8, 10, 14, 20, 24, 26, 30, 38. 40, 50, 64, 72 viselt) tulajdona, melynek értékét több millió
fiUéres, 1 koronás, 1 K 20 f, 1 K 26 f, 1 K 50 f
frankra becsülik. Magánembereken kívül igen
1
80 f, 1 K 88 f, 2 K, 2 K 50 f, 3, 4, 5, 6, 8, sok államnak is megvan a saját bélyeggyjte10, 12, 14, 20, 24, 30 és 40 koronás B.-jegyeket : ménye. Ezek közül a legszámottevbb és legb) 10, 20, 40, 60, 80 flUéres, 1 koronás, 1 K 20 f
teljesebb a londoni British Museumban van. E
ÍK40f, IKGOf, lK80f és 2 K-tól páros gjüjteménjTiek alapját Tapling angol parlamenti
számban 30 I^-ig felmen B.-zett váltóürlapokat tag vetette meg nagy költség (kb. 1 millió koc) 1 koronás igé^-vényürlapokai
d) 4, 12 és 20 rona) árán és ajándékozta oda 1892. az államnak.
filléres marhalevélüríapokat ; ej 1 és 4 koronás A levél-B. fejlesztésére, az egymás közötti csere

Bélyeg,

1.

módja és általában az a jegj% írás, alak

—

—
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Hévai Nagy LaBÜama.

III.

köL

Bélyeghamisítás

elmozdítására és a bélye}?ek olcsón való beszerzésére már kora idkben a bélyeggyjtk egyesületeketlétesítettek. Ezek közül a legrégibb a «Philatelic Society» Londonban, mely már 1869 ápr.

havában kezdette meg mködését. György angol király, aki szenvedélyes bélyeggyjt, szintén tagja ez egyesületnek. Magyarországon
1884;.

alakult

meg

a

még ma

is

virágzó «Levél-

bélyeggyüjtk els hazai egyesülete)). Nagyban
hozzájárulnak a B. népszervé tételéhez az utóbbi
idkben gyakran rendezett nemzetközi bélyegkiállítások, bélyeggyjt-kongresszusok, továbbá
a nagyszámban lev szakirodalom. Magyarország
e tekintetben jelenleg még a külföldre van utalva.
Úttör ez irányban Az Újság napilap, mely állandó
bélyegrovatot tart .A bélyeggyjt bélyege Jtcsere,
de fképen vásárlás útján szerzi be. Idknek folyamán tehát virágzó, nagyarányú, többszörösen milliomos bélyegkereskedcégek keletkeztek, amelyek a világ összes bélyegeirl árkatalógust adnak ki. Ezek alapján adnak és vesznek,
de ezeknek árait fogadják el alapul a bélyeggyjtk is az egymás közötti csere lebonyolításakor. Magyarországon leginkább a Gebrüder Senf
lipcsei és Kohl chemnitzi kereskedk katalógusait használják, minthogy magyar nincsen. Legújabban nagyobb külföldi városokban bélyegárveréseket rendeznek, melyeken egyes bélyegritkaságok igen magas árakon kelnek el. A legritkább és legdrágább bélyegek közé tartoznak
a két els kibocsátású Mauritius «Post Office»
felírású bélyegek, darabjának értéke ma negyvenezer korona. Pelemlítendk még Hawai és
Reunion els kibocsátmányai^ Brit- Guyana legrégibb bélyegei és Moldva 27, 81 és 108 paralos
bélyegei.

Bélyeghamisítás. Az

egyetemes postaegye-

sület tagjai az 1892. XI.

t.-c.-be foglalt

temes postaszerzdésben kötelezettséget
tak,
(1.

Bélyegz
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egyevállal-

keztében igen kemény és rideg lesz. Az acélt kikovácsolják, aztán lassú lehtéssel megpuhítják,
végül pedig leesztergályozzák, így kerül az a
bélyegmetsz kezébe, aki a szükséges alakot elbb
viaszból készíti el s a köly (patrice) készítésekor
azt használja ha odort (matrice) készít, ekkor
a mintázott alakot gipszbe önti le. Befogván
az acélt, rákarcolja a minta körvonalait ós elkezdi a vésést. Ha mélyre vés, az emelkedettebb
részeket vési ki és csak ezután fog a mélyebb
helyek kivágásához. A munka elhaladását kezdetben viasz, késbb ólom vagy ón nyomatokkal
bírálja meg. Ha kész a véséssel, a bélyegzt megedzi. E célból a vésett felszint olaj és finom szénpor vagy lenolaj és lámpakorom keverékével bekeni, ezután a vésett résszel lefelé olvasztó tégelybe állítja, szénporral körültömi és vörösizzásig fölhevíti. Ha már eléggé izzik a bélyegz,
kiveszi a tégelybl, gyorsan hideg vízbe mártja
és kell lehlése után megtisztogatja. Újabban
az érembélyegzket másoló gépeken készítik, melyek a puha fémbl, vagy masszából készített és
az eredetinél 5-ször nagyobb minta után vágják
ki az eredeti bélyegzt. Ezeket a gépeket a pantográfok elve szerint készítik. Az els ilynem
gépet 1860 körül Erhard drezdai mechanikus szerkesztette. Blektrolitikai úton is készítenek odo;

rokat.
A címer- és pecsétnyomómetszök munkája nagyban és egészben a leírthoz hasonló, azonban
puhább anyagokban, ú. m. sárgarézben, ezüstben
és aranyban dolgoznak. Az ipar igen sok ága használja ma már a bélyegzket. A fémgombok, csecsebecsék (fülönfüggk, násfák, keresztek) és egyéb
díszm-tárgyak gyártása terén az odorral, illetleg kölyvel való alakítás igen elterjedt és a
kézi munkát jórészt kiszorította; a br-iparban
és a könyvkötészetben is tért hódított. L. még
Pénzverés, Vésés és Betükölyü.
Bélyegraktárak: a bélyegjegyeket, bélyeges

k

hogy az általuk kibocsátott postajegyeket
értékjegyek) megfelel védelemben igérvényi

Postai

E

tesz eleget az
1897. XXXVII. t.-c, mely szerint az, aki az
állam által kiadott s forgalomban lev bélyeget, pecsétet, valamely edény rtartalmának v.
a fémek természetének s béltartalmának bizonyírészesítik.

kötelezettségnek

tására szolgáló jegyet felhasználás vagy forga-

lomba hozatal

céljából utánoz

vagy meghamisít,

két évig terjedhet fogházzal, 2000 koronáig terjedhet pénzbüntetéssel büntethet. Külföldi bélyegek, pecsétek és jegyek csak viszonosság esetén részesülnek e védelemben.
Bélyegilleték, 1. Bélyeg és Illeték.
Bélyegjelzés, a bélyegiÚeték lerovásának egyik
módja, mely a játékkártyáknál ós számláknál
nyer alkalmazást. A B.-t a székesfváros területén a központi bélyegraktárral egyesített bélyegjelzhivatal, más helyen a kir. adóhivatalok teljesítik.

s egyéb bélyeges rlapokat, valamint a
játékkártyákra alkalmazandó zárójegyeket bocsátják forgalomba. B célból a központi bélyegraktár a szükséges bélyeganyaggal a pénzügyigazgatósági székhelyen felállított kerületi B.-at
(többnyire kir. adóhivatalokat) látja el, míg ezek
ismét a kir. adóhivatalok, jövedéki és vámhivatalok, továbbá a kincstári bizományosok, fleg a
dohányánisok által közvetítik a bélyeganyag forgalmát.
Bélyegszedés, tojásdad vagy köralakú bélyegek és címkék szövegének szedése. A sor rendesen két fémkarika közé kerül, föléje és alája ers
és sima kartonból való tágítót tesznek.
Bélyegtörvények, 1. Bélyeg és Illeték.
Bélyegzés, az érméknél arra szolgál, hogy az
érvénytelenné vált vertpénznek érvényességét v.
értékének megváltoztatását jelezze. Ilyen B. már
az ókori görögöknél és rómaiaknál is elfordult.
Franciaországban minden trónváltozásnál, a német középkori tartományokban pedig évente bélyegezték a pénzdarabokat. L. még Bélyeg és
Allatok jelzése.
Bélyegz, az a szerszám, mdy nyomással

Bélyegmetszés, az a mesterség, mely a fémbl
bélyegzkbe kiemelkedett vagy bemélyltett alakokat és betket állít el. A pénz- ós
éremmetszk leginkább acél bélyegzket készítenek. B célra egyenletes szövet, inkább unom,
mint durva szemcsés acélt használnak nagyon más puhább fémben vagy egyéb anyagban
llnom szemcsés acél se jó, mert a nyomás követ- kiemelkedett vagy mélyített alakokat hoz létre.
készített

;

—

Bélyegzfesték
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A kiemelked alakokhoz homorú B. kell, ezt
odornak (matrice) nevezzük, a mélyítésre a kölyüt (patrice) használjuk, melyen a készítend
tárgy relief alakja van meg. L. Lemez-megmunB.-vas, mellyel megtüzesítve, a házikálás.
állatok (lovak, marhák stb.) valamely testrészére,
pl. tomporára v. nyakára szoktak bélyeget sütni,
pl. valamely bett v. számot.
Bélyegzfesték. A bélyegzésre való fekete
festek 12 rész könyvnyomó festéknek és 2 rész

—

lenolajnak a keveréke.

kább

párisi

kéknek

A kék

festék pedig legin-

olajjal való eldörzsölésével

készül.

Bélyegzgépek

(postaiak).

Ezeket a postai

üzemben nagyobb tömeg levelek, levelezlapok
és nyomtatványok lebélyegzésére használják úgj'
a feladásnál, mint az érkezésnél, mert a kézi
betüzkkel való bélyegzés lassú és költséges.

Nils A. Krag-rendszerC levélbélyegaö gép.

L'gyes egyén sem képes egy óra alatt 3600 drb
levélnél többet lebélyegezni, míg ugj^anazon id
alatt bélyegzgéppel a küldemények minsége
szerint 25,000—50,000 drb, st igen gyors jái-ású

bélyegzgéppel még ennél is nagyobb tömeg levélpostai anyagot lehet lebélyegezni. E gépek teljesítképessége azonban csak akkor érvényesül
majd teljes egészében, ha a posta közönsége megszokja, hogy a frankójegyeket a küldemények
címoldalának fels szélére ragassza. A B. ugyanis
a bélyegznek egy és ugj-anazon beállítása mellett csak a boríték fels szélétl számított bizonyos távolságon belül febagasztott frankójegyet
bélyegezik le. A kívánatosnak jelzett módon ez
id szerint csak az üzleti levelek, körözvények

-

Belz

Supply Co, Nils A. Krag (1. az ábrái), Hey és
Dolphin-rendszerüek. Mindezeknek a gépeknek
közös jellemzjük a forgó hengerfelületen vagy
annak egy részén kiképezett bélyegz, mely a
festéket forgó festékhengerrl nyeri, továbbá a
lebélyegzendö küldeményeket szedeget és a bélyegzöhengerhez továbbító forgó ruggyantakorong vagy korongrészlet. Ezekhez a forgó korongokhoz a Haller és Löfielhardt-féle szerkezetnél kézzel kell gj-öngéden hozzányomni a gép
erre szánt lapjára az élével állított levél- stb.
csomót a Bickerdike-féle gépnél a gép asztaláról az erre szánt csatornába élével lefelé besöpört
leveleket a csatorna fenekét képez mozgó végtelen szíj vagy heveder viszi az említett korongokhoz, a Krag-féle gépnél ferde síkon csúsznak
oda a levelek; a Columbia Postai Supply Co.
gépénél pedig szívó légáramlat közvetítésével
jutnak oda. A Hey és Dolphin-féle gép a lebélyegzett leveleket meg is számlálja, a Bickerdike,
Columbia Postai Supply Co. és a Krag-féle gépek
pedig a lebélyegzett küldeményeket egymásutáni
sorrendben áUítják fel, mely mvelet a levelek
stb. további kezelését jelentékenyen megkönnyebbíti. A már csak elvétve használt Haller és Löffelhardt-féle gépeken kívül említett többi gépek
nemcsak kézi, hanem láb- vagy erhajtással is
üzemben tarthatók. Van még egy másik típusa is
a B.-nek, mely típusnál a gép mködése a kézi
bélyegzvel való bélyegzést utánozza. Ilyen gépek
a Ch. Gousset, MLx és Genest, Bachrach és Harfner, és Klassohn (budapesti vésnök) rendszer
gépek. Az elbbi két gép levélpostai küldemények, az utóbbi kett pedig postautalványok lebélyegzésére szolgál. A Klassohn-rendszer gépnél a gép nyomtatóasztaUiájára kézzel helyezett
utalványlapot kézi emelszerkezet nyomja a bélyegzhöz, a másik három rendszernél ellenben
az asztalkára kézzel helyezett utalványra, illetve
levélre a kézzel mozgatott emelszerkezet nyomja
le a bélyegzt. A postautalványokat bélyegz
gépek számozó készülékkel is el vannak látva,
mely készülék a bélyegzéssel egyidejleg az utalványbeflzetési napló tételszámát is reá nyomja
az utalványra. A távíróüzemben is használnak
itt-ott hely- és idmegjelölésre szánt B.-et. A
magyar posta fleg villamos hajtású Krag-féle
levél-B.-et és kézzel hajtott Bachrach ésHarfner
és Klassohn-rendszer utalvány-B.-et használ.
;

Bélyegzvas,

1.

Bélyegz.

Belz, város Keleti-Galíciában, Sokai kerületi
kapitányságban (azeltti zolkiewi kerületben), a
Soiokia partján, (i9oo) 5075 lak., kik földmíveléssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Már
a XI. sz.-ban orosz hercegségnek megersített
székhelye volt. Ers vára egész Lengyelország
feloszlásáig külön nádorság székhelye volt, 1350.
a lengj'elekkel háborúskodó litvánok elfoglalták. Két évvel utóbb Nagy Lajos magyar király nagj'bátj'jának, Kázmér lengyel királynak
szoktak felszerelve lenni. Az els használható segítségére menvén, e vár visszavívását tzte ki
bélyegzgép, a Haller és Löffelhardt-rendszer, célul. Miután 6 napig hiába alkudozott Drozge
1881. készült. Ezt követte a J. Brooks Young- vámaggyal a vár feladása iránt, máre. 31. áltarendszer bélyegzgép 1884., mely tokéletesbí- lános rohamot rendelt s abban
maga is részt
tett szerkezettel Bickerdike Mail Machíne néven vett. A roham nem sikerült, maga a király is megismeretes. Újabb fajta B a Columbia Postai sebesült (egy sulyokkal fejbeütötték) s ezért dél-

Belzebub
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Bem

ben vége szakadt a harcnak. Drozge mindamellett Októberben az ostromlott Bécsben termett s mina magyarok hsiességén megdöbbenve, másnap dent elkövetett, hogy a város tartsa magát, míg
fegyverszünetet kötött, st látszólag meg is hó- a magyarok föl nem mentik. De a polgárság ködolt. Ennek jeléül a litvánok gyzelmi jelvényeit, zönye és katonáinak gyakorlatlansága meghiúa fekete lándzsákra szúrt emberfejeket levétette sították törekvéseit. A kapituláció után Pozsonya falakról s a magyar királyi zászlót vonatta föl. ban Kossuthnak ajánlotta föl szolgálatát. Csak
Ezzel Nagy Lajos megelégedve, visszavonult. lengyeleket nem akart vezetni, kikkel pártos szel1377-ben Naruntowycz Györgytl végleg elfog- lemük miatt állandóan feszült viszonyban volt.
lalta. V. ö. His. Hung. Fontes Domestici. III. Pesten egy ifjú lengyel, Koladjeszky rá is ltt,
163—164. 1462-ben Lengyelországhoz és 1772. de Bem, mint annyi más veszélybl,ebbl is csekély
Ausztriához került.
sebesüléssel megszabadult (nov. 10.). Kossuth ErBelzebub (Beelzebub, Baal-Zebub) a. m. «a dély visszafoglalásának nehéz munkájával bízlégy Baal»-ja. Sémi istenség, melyet mint nap- ván meg, dec. 23. Jablonszki ezredest Désnél váistent, aki nyáron a legyeket teremti és ismét ratlanul megtámadja s megveri. Halálmegvet
elpusztítja, különösen Ekron íUiszteus városban elszántsága csakhamar új életet öntött a seregbe.
tiszteltek és akinek orákulumait betegség esetén Az ellenség nyomában karácsony napján bevonul
más népek flai is fölkeresték (II. Kir. 1.). A ké- Kolozsvárba, majd Urbánt átzi a borgói szosbbi zsidóknál és az Új-Testamentumban a rossz roson és becsap Bukovinába. Visszafordulva 1849
szellemek fejét nevezték így.
jan. 13. Maros-Vásárhelyen terem, hogy a széBélzerénd, kisk. Arad vm. kisjeni j.-ban, kelyek közt újjászervezze hadát. A székelyek, kiket csak az imént gyztek le a császáriak, eleinte
u. p. és u. t. Vadász.
(1910) 534 magyar lak.
Belzig, város Potsdam porosz kerületben, vasút nem nagyon buzgólkodtak mellette, de aztán éltekmellett, (i905) 2888 lak., közelében Eisenhard nev haltak «Bem apóért)), kiben valahára méltó vezérégi kastéllyal. 3 km.-re tle Hagelberg, amelynél rökre találtak. Gyorsan elre hatol Szebenig, de
onnét csekély seregével Szelindeken, Vízaknán,
1813. a poroszok a franciákat legyzték.
Belzoni, Giambattista, híres utazó és régiség- Szerdahelyen, Szászvároson át folytonosan csagyjt, szül. Padovában 1778., megh. Gatóban tázva kénytelen meghátrálni egész Piskiig, hol
1823. Kalandos ifjúsága után 1815. Egyiptomba Magyarországból jöv segédcsapatokra talált. A
ment, ahol Salt angol konzul megbízásából az piskii hídnál, hol febr. 9. egész nap végs elkeseabuszimboli pompás templomot tette hozzáférhe- redéssel harcolt, végtére is kicsikarta a gyzeltvé. Azután a Biban el Moluk völgyet kutatva met. Ekkor mondta b. Kemény Farkasnak híressé
át, egy nagy királyi sírt fedezett fel.
fedezte vált szavait Ist die Brücke verloren, ist Siebenföl újra a Vörös-tengernél a régi Berenikét. bürgen verloren (Ha a híd elvész, elvész Erdély
Kairóba visszatérvén, megnyitotta a második is). Márc. 2. Medgyesnél megveri Puchnert márc.
gizehi piramist. Miután még Fayumot, Arsinoe 11. bevonul Szebenbe s egy hét múlva Brassóba.
romjait és a Möris-tavat átkutatta, a Libiai Egész Erdélyben már csak Gyulafehérvárott és
sivatagon át El Kasszar oázisba jutott. Azután Déván volt császári rség. A diadalaival keltett
(1819) Angliába utazott és ott jelent meg Narra- bámulatot még növelte Bem emberséges magative of the operations and recent discoveries in viselete az elfoglalt szász városokban, hol közEgypt and Nubia (1821) cím munkája. 1822-ben bocsánatot hirdetett, útját állta a pusztításnak s
Afrika nyugati partjáról Timbuktun át a Niger megelégedett a sarccal. A magyar képviselház
forrásvidéket akarta megkeresni, de Bénin felé azzal fejezte ki elismerését a ccnagyszebeni hs»:

:

!

,

utaztában, Gatóban meghalt.
nek, hogy elsrend érdemjellel díszító föl s altáBem József, hadvezér, nagynev szabadsághs, bornagyi rangra emelte. S midn ezt Bemnek
szül. Tarnowban, Galíciában, 1794. márc. 14. megh. küldöttségileg tudtára adta, Bem azt üzente vissza
Aleppóban, Szíriában, 1850 dee. 10. A varsói kato- a képviselháznak, hogy «bármit tegyen, csak a
nai iskolában tanult akkor, midn Lengyelorszá- Habsburg-lothringeni házzal ne béküljön ki soha».
got, mint varsói hercegséget Napóleon visszaállíKossuthnak ekkor az volt a terve, hogy Bem,
totta. Az 1812-iki nagy orosz hadjáratot, mint ha Puchnert a Bánságból kiveri, vonuljon a fels
lengyel lovas tü^ér küzdötte végig s különösen Duna felé, és vegye át ott a vezérséget. E felkitnt Danzig védelménél. 1815-ben az orosz f- adatnak azonban csak els része sikerült. Bem
hatóság alatt megalakított lengyel seregbe lépett, Puchnert megverte és máj 16. Orsováig hatolt,
1819. kapitány, de hazafias szelleme ós szabad- de az orosz közbelépése csakhamar visszahívta Erságszeretete miatt 1825. kénytelen odahagyni a délybe. Ott július 12-tl 22-ig folyton csatázott,
szolgálatot. Ekkor kizárólag mennyiségtani, fizi- aztán betört Moldvába, hogy ott forradalmat keltkai ós technikai tanulmányainak szentelte min- sen. Ezalatt azonban az orosz benyomult a vörösden erejét. Az 1830 novemberében kitört lengyel toronyi szoroson és elfoglalta Szebent, mi
szabadságharc visszaszólította Varsóba. 1831-ben visszatérésre kényszerítette. Júl. 31. Segesvár
ö vívta ki az iganyei gyzelmet és fként neki közelében Fehéregyházánál vívta a dönt ütközevolt köszönhet, hogy az osztrolenkai ütközet vég- tet, hol seregének java elveszett s maga is csak
zetessé nem vált a lengyel ügyre nézve. Miután úgy menekült, hogy holtnak tetette magát. Az ermég Varsót, mint a tilzérség fparancsnoka vité- délyi magyar seregbl, mely alatta csodadolgokat
zül, bár sikertelenül védelmezte Paskievics ellen, mvelt, csak kis csapat maradt. Ezzel még egyLipcsébe, majd Parisba menekült, hol tudomá- szer bevonult Szebenbe (aug 5.), még a vöröstonyos tanulmányainak élt. Az 1848. Európa-szerte ronyi szorosnál is harcolt, de aztán sereg nélkül
kitört szabadságharcokban elsrend szerepet vitt. sietett Magyarországba, hogy átvegye az ottani
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hadak vezetését. Temesvárnál találta Dembinski- legjelesebb íróival és költivel, a többi közt Ariosnek bomlófélben lev hadait részt vett az ütkö- tóval is itt mint az udvar kegyeltje, Lukrécia
;

;

Borgiával is szerelmi viszonyt folytatott, késbb
serege Dobránál tette le a fegyvert ömaga Török- 3000 arany évi fizetéssel X. Leó udvarához ment
országba ment át. Itt is hü maradt magához és pápai titkárnak. Itt beleszeretett egy Morosina
azon esküjéhez, hogy egész életében a muszka nev római leányba, akivel mint hséges, tisztes,
ellen harcol. Mohamedánussá lett és mint Murád mvelt lelk élettárssal 1535-ig, a leánynak haTefvik (Amurát) pasa Aleppo kormányzójának láláig együtt élt. Három gyermeke született tle.
neveztetett ki. Itt is halt meg, miután nagy érde- Ez id alatt számos politikai küldetésben is eljárt
meket szerzett egy keresztény-üldözés leverése 1539. ni. Pál pápa kinevezte bibornokká s csak
ekkor szentelték föl pappá. Mindenki azt hitte,
által.
Kis termet, vézna, beteges, sebekkel elborított hogy a legközelebbi konklávé
fogja pápának
ember volt. Csatában, mint valódi hs, mindig megválasztani, de mieltt ezt megérhette volna,
elöl járt s rettenthetetlenségével lángra gyújtotta meghalt. Számos latin levele és formaszépségre
katonáit is. Különösen a székelyek ragaszkodtak kiváló latin verse mellett fkép olasz költeméhozzá egész babonás tisztelettel, pedig még be- nyei nevezetesek, melyekkel újra élesztette a
szélni sem tudott velk. Mint hadvezért az «ágyú- Petrarca-utánzást és ezzel a nemzeti irányzatot
hai'c nagymesterének)) nevezik, melyben minta- ezek a költemények kivált nyelvök szabatossáképének, I. Napóleonnak nyomdokain haladt. A gánál fogva voltak nagy hatá,s8al. Kiválóbb müszabadságnak önzetlen, tanult és ügyes katonája vei Pirosé, mely a toszkánai nyelvet ajánlja irovolt. Hatása visszhangzik Petöíi verseiben, ki dalmi nyelvnek a latin helyett
Gli Asolani, az
lelke egész erejével csüngött rajta. Kossuth is, eszményi szerelem dicsítése és História Veneta,
bár Bem a konnány parancsait nem sokba vette melyet latinul írt és maga fordított olaszra.
és azoktól függetlenül szeretett eljárni, mindenBemelberg, 1. Boyneburg.
kor nagy elszeretettel viseltetett iránta. MarosBementit (ásv.), a piroflllithoz vagy kárfolithoz
vásárhelyen szobor hirdeti emlékezetét. V. ö. hasonló, szürkés-sárga, csillagalakú, rostos halCzetz, Memoiren über Bems Feldzug in Sieben- mazokban New -Jersey (Franklin meUett Trotter
bürgen (Hamburg 1850), magyarra fordította Ko- bánya) található. A tefroitnakelváltozási terméke.
máromy L. Bpest 1868) Pataki/, Bem in Sieben- Anyaga HjMnSiO^.
bürgen (Leipzig 1850) B. levelezése Kossuthtal,
Bemer László (bezdédi és kisbákai báró) nagykiadta Makray A. (Budapest 1870)
Baue)- ör- váradi püspök, szül. 1784 ápr. 8. Kisbákán (Szanagv, Bem táboniok f hadsegédének hagyománva bolcs vm.), megh. 1862 nov. 4. Ungváron. Püspök
1848— 49-bl (Pest 1871); Jakab Elek, Szabad- lett 1843. Az 1849-iki függetlenségi nyilatkozatot
ságharcunk (Budapest 1881); Várady Gábor, körlevélben tudatta papságával s annak kihirdeBem diadalútja reggelén (Ország-Világ 1892. tésére utasította ket. Emiatt 1849 dec. 24. elfog45—49. sz.).
ták. Pestre az újépületbe szállították. Itt 1850 febr,
Béma (gör.), a gör. egyházban az oltár egyik 9. püspökségérl lemondott. Erre a hadi törvényelnevezése, amelyen az Ur Jézus az oltáriszent- szék március elején felségsértés miatt felakaszségben, mint ítélszéken állandóan jelen van. tásra, iUetóleg kegyelem útján 20 évi várfogságra
Ugyancsak ez a neve a püspök trónszékének, a ítélte. E fogságot azonban nem kezdte meg, mert a
többi templomokban az áldozópap székének, hol király a fogságot is elengedte neki oly föltétel
a hivek gyónását fogadja és azok felett a lelki alatt, hogy valamelyik ausztriai kolostorba vobíráskodást gyakorolja. Átvitt értelemben jelenti nuljon. Erre 1850 ápr. Mária-Enzersdorfba ment,
az egész szentélyt is, hol a papság rendszerint honnan Tirolba, az Innsbruck mellett es neustifti
tartózkodni szokott.
bencés kolostorba költözött. 10 év múlva engeBema tiszt (gör.) lépésmérö: hematiszta, aki délyt nyert, hogy hazajöjjön. Ettl kezdve Budaútját lépéseit számlálva megméri.
pesten, Sátoraljaújhelyen, Perbenyiken, utoljára
Bemba-tó, l. Bangveolo.
1862. Ungváron tartózkodott. 1911. azt a házat a
Bembe-tó, a Limpopo mellékfolyójának, az házat, melyben meghalt, emléktáblával jelölték
Caluisszének tóalakú kiszélesedése a Gaza-földön, meg. Mve Lelki vezér, vagyis: igaz ájtatosságra
körülötte lakik a bokota nev néger néptörzs.
és erényre buzdító különféle gyakorlatok (Bécs
Bembex (áuat), a kaparódarazsak (Sphegidae) 1851—53). V. ö. Religio 1850. 32., 151., 245.,
családjának egyik neme. Ide tartozik a csrös 355. Lopussnyi, Szaniszló Ferenc élete (129).
darázs (B. rostrata), legnagyobb rablódarazsaink
Bemeszelisz, város Palesztinában, 1. Bethome.
egyike hossza 15*5 18 mm., szélessége 6'5 mm.
Bemetszés, elemi sebészeti operáció, melyet
Fekete alapszínét a fején, torán és potroha mells rendszerint késsel, kivételesen ollóval végeznek
részén lev dús halványsárga szrözet elnyomja, azért, hogy a szöveteket szétválasztva, gyuladt és
mely azután a potrohon a szelvények közepén megdagadt részeken a feszülést megszüntessék,
5—6, részben megszakított sávot alkot. Egész vagy azért, hogy a br szétválasztásával a méEurópában honos a homokban fészkel. Rajta kí- lyebben lev s meggyült genyet, vérömlést és
vül hazánkban e nembl még 5 faj él.
izzadmányt kibocsássák. Sokszor ezzel az operáBembo, Pietro, olasz humarüsta, szül. Velencé- cióval nyitnak utat a mszereknek a mélyebb rében 1470 máj. 20., megh. 1547 jan. 18. A papi szekhez s néha egybentt szöveteket elválasztapályára lépett, de inkább a tudományoknak és nak egymástól. A br alatt való (subcutan) B.-t,
mint elkel származású ifjú az udvari élet kelle- melynek célja meggátolni a küls leveg hozzájámeinek élt. Ferrarában ismerkedett meg kora rulását az átmetszend mélyebb részekhez, Strohzetben, hol megsebesültén bukott le lováról. Had;
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meyer és Dieffenbach ajánlották, s az abban áll,
hogy az átmetszend részeket bevonó brt az át-
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Benacus lacus

lezettség bizonyítására szolgáló okirat a névre
szóló papirostól eltér sajátossága az, hogy a papiros minden birtokosát legitimálja a kötelezettség
érvényesítésére és a kiállító, a kötelezett viszont
;

metszés helyétl távolabb megszúrják, a kést a
br alatt elretolják az átmetszés helyéig 8 itt
végzik aztán az átmetszést. így operálják a na- fel van mentve annak kutatása alól, vájjon a begyobb inak (AchiUesín, nyakizmok inai stb.) zsu- mutató jogszer birtokos-e vagy sem. A kötelezettség tehát a B.-ban jut kifejezésre, minek kögorodását.
Bemmel, 1. Eugéne van, báró. belga író, szül. vetkeztében az alapul szolgáló jogügyletbl folyó
Gentben 1824 ápr' 16., megh Brüsszelben 1880 lag és a személyek ellen oly kifogásokat, a melyek
aug. 19. Brüsszelben a francia irodalom, újkori nem magából a papírból tnnek ki, tenni nem
történet és archeológia tanára volt, egyúttal pedig lehet. L. Értékpapiros.
Ben, bene (ol.) annyit tesz, mint jól, vagy
részben szerkesztje, részben munkatársa több elkel belga lapnak. Munkái Histoire de la langue iiagyon s rendesen csak más zenei mszavakkal
et de la poésie proven9ales(1846) Traité général együtt fordul el, pl. B. marcato, nagyon kiemede littérature fran9aise (1880) Histoire de Bel- lend, B. tenuto, jól kitartva stb.
Ben (Bein v. Bhein), gael szó, amely hegygique (1880) Patria belgica(1871— 75, 3 k.).
csúcsot jelent. AB.-nelkezdd legismertebb hegy2. B., Wilhelm van, hollandi tájfest, szül. Utrechtben 1630., megh. Wöhrdben, Nürnberg mel- csúcs-nevek a következk B. Gruachan Argyll
grófságban, Skóciában, 1118 m. B. Lawers Perth
lett, 1708. Olaszországi útja után 1662. Nürnbergben telepedett le. Képei, melyekben fleg az olasz skót grófságban, 1202 m. B. Lomoncl Stirling
színezé- skót grófságban, 974 m. ennek Ny.-i lejtjén van
mesterek nyomain indult, kiilönösen
sükkel tnnek ki. Mint rézmetsz is ismeretes. a Craigrostan barlang, amely Brucenek és Rob
Szintén fest flai közül nevezetesebb Feter van, Roynek szolgált meneáékhelYül.B.Macdhui AberB. (1665—1754), tájfest, ki többnyire olasz deen, Banff és Inverness skót grófságok összeszögellésénél, 1339 m. B. Nevis Inverness skót
tájakat festett romokkal v. zivatarban.
Bémol, a franciában a. m. b (leszállító jel), grófságban, 1343 m., Nagy-Britannia legmagasabb
esz.
hegycsúcsa. B. Wyvis Ross skót grófságban,
pl. mi bémol
el?
Bevaxit&téis {lat. 2)raesentatio), a váltónak bizo- 1134 m., állandóan hó borítja. Bena'an Aberdeen
nyos váltójogok femitartása céljából valamely sze- és Banff skót grófságok határán, 1195 m. Benamélynek be- vagy elmutatása. Ha a bemutató hourd, az elbbi hegy közelében, 1201 m. Benalaz illet személyt nem találhatja, annak a váltó- der Inverness skót grófságban the Cage nev
val való keresése a bemutatással egyenl jogha- barlangjában keresett Stuart Károly cullodeni
tályú. A B. célja szerint különböz. A magyar veresége után menedéket. Benaven Banff és Aberváltótörvény 102. §-a, mint a B. föfajait, az elfo- deen grófságok határán, 1200 m. Benmore Perth
gadás és fizetés végett való bemutatást említi, van skót grófságban, 1164 m.
ezeken kívül még láttamozás, biztosítás, beváltás
Ben (héber és arab a. m. fiu), keleti tulajdonnevégett való B. is. L. még óvás.
B. (katon.), vekben valamely személy atyja (vagy anyja)
az illetékek élvezete nélkül szabadságolt, nemkü- neve elé illesztett szócska, az arabban helyesen
lönben a tartalékba áthelyezett katonáknak vala- ibn ; pl. Móseben 'Amrám a. ra. Mózes, Amrámnak
mely csapat V. intézet élelmezési létszámába való a fia (héb.), Muhammed ibn 'Abdalláh (arab). Arab
felvétele.
B. joga (ogyh. jog), az a jogosítvány, nevek átírásában e szócskát rendesen rövidítjük
amelynél fogva a kegyúr a kegyúri joga alá b.-lbn-höl lettek az arab tulajdonnevek európai
tartozó javadalom megüresedése esetében a ja- átírásában gyakori Abeti és Aven.
vadalom betöltésére jogosult egyházi felsöségBéna az emberi vagy állati test, ha valamelyik
nek bizonyos személyt v. személyeket oly ha- tagja hiányzik; 1. Bénaság és Bénulás. — B. (ném.
tállyal mutat be, hogy ez a javadalmat a bemu- ránk, ol. abbochevole, ang. crank), a tengerétatottnak vagy a bemutatottak egyikének ado- szetben oly hajó, mely kifeszített vitorlákkal, mimányozni köteles, ha az illet a szükséges kelléa szél oldalról jön, annyira oldalt dl, hogy a
kekkel bir. A bemutatás határideje világi kegyúri felfordulásnak veszélye beállhat. B.-k az oly hajognál 4, egyházi kegyúri jognál 6 hónap. Egy- jók, melyeknek szélessége nincs kell arányban
szerre több személy is bemutatható, st a világi a hajó hosszával, vagyis melyek túlságosan keskegyúrnak az a joga is megvan, hogy a bemuta- kenyek, valamint azok is, melyeknek súlypontja
tási határid lejártáig utólag mást v. másokat is hibás szerkezet következtében nem fekszik eléggé
bemutathat (jus variandi), föltéve, hogy a javada- mélyen. Jól épített hajó is B.-vá válhatik az esetben, ha ballasztja elégtelen, vagy rakománya a
lom még nincs betöltve.
Bemutató (Fraesentant), elfogadandó vagy súly elosztását illetleg rosszul van elhelyezve,
esedékes váltónak, utalványnak, csekknek vagy minek következtében a megrakott hajónak súlypontja a metacentrum közelébe kerül. A B.-ság
más okmánynak a felmutatója.
Bemutatóra szóló papiros (^a^íjoorfewr^ pénz v. ellenkezje a feszesség, midn a hajó igen sok
helyettesíthet ingóság szolgáltatásáról kiállított vitorlának kifeszítése mellett oldalt nem dl és
kötelez nyilatkozat, amely a kötelezettség alap- így jó vitorlázó képessége csökken, és árbocait
jául szolgáló jogügylettl függetlenül bizonyítja az eltörés veszélye is fenyegeti.
Béna, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rimaszécsi
a kötelezettség fennállását mindazok irányában,
akik a nyilatkozatot tartalmazó papiros birtoká- j.-ban, (1910) 410 magyar lak., u. p. Ragyolcz, u. t.
ban vannak és azt elmutatják. Lényegüeg tehát Fülek.
Benacus lacus, a Garda-tó latin neve.
a R. a tartalmát tev nyilatkozat, illetleg köte:

;

;

;

:

h

;

:

= ^

;

—

—

:

dn

—

Benadlr

/

—

Bénaság

szomszédos Szameth falu mellett ma is láthatók.
Ma a Sziva-kultusz a legélénkebb. A mohamedánus
invázió koráig független királyság, 1 194. elfoglalta
Mohamed Ghaznai és 600 éven át a mohamedánusok birtoka maradt. 1760-ban az oudhi nábob kedéra és Lugh nagyobb községekkel. Jelenleg a zébe került, 1776 ápr. 15. óta pedig angol birtok.
Bénaság, az embernél 1. Bénulás. — B. (flatal
Szomáli-föld olasz gyarmatnak (1. o.) része. V. ö.
D'Albertis, In Africa: Victoria Nyanza a B. (Ber- állatok B.-a, csikó-, borjú-, bárány-, malac-B.)
alatt a szó tágasabb értelmében általában oly begamo 1906) Mantegazza II B. (Milano 1908).
tegségeket szokás összefoglalni, melyekben a mozBenai berisz, 1. Bnai Brith.
Bénája, Jehójádafla, Dávid király testreinek gató szervek (csontok, izületek, izmok, inak) kóros
feje, aki ennek halála után Salamon pártjára állott. elváltozásai a flatal áUatok szabad mozgását kiSfilamon parancsára megölte ennek trónkövetel sebb-nagyobb mértékben korlátozzák. Dy értelemtestvérét, Adónijját és Dávid leghíresebb vezérét, ben ide sorolhatók
az angolkór, a gümkór, a
csúzos izom- és izületgyuladás, az izmok zsíros
Jóábot. (I. Kir. k. 2. f.)
elfajulása, a gerincvel megbetegedése következBen Akiba, 1. Akíba.
Benárd Emil, jogász, szül. Budapesten 1874 tében beálló bénulások stb. A szó szorosabb értelápr. 26-án. 1897-ben bírósági szolgálatba lépett, mében és jelenleg majdnem kizárólag a fiatal álla1903. az igazságügyminisztériumba került, ahol tok B.-a alatt az újszülött, vagy legfeljebb pár na1908 óta titkár. A magyar általános polgári tör- pos állatoknak fertzéses betegségét szokás érteni,
vénykönyv elkészít bizottságának több éven át mely úgy támad, hogy fertz hasadó gombák
segédtagja. Sok cikket írt jogi szaklapokba. E (többnyire a genyedés baktériumai) a még nyitott
lexikonnak jogi munkatársa.
köldökön át vagy az emésztöcsatornán keresztül
Benaresz, 1. az indiai Ágra and Ondh United a testbe jutva, ezt megfertzik és egyes helyeken
provinces egyik kerülete, a Gangesz folyónak jobban elszaporodva, genyesedést és ezután támind a két partján. Jól öntözött, termékeny vi- lyogokat okoznak. Ha a fertzés a köldökön át
dék, területe 26,971 km*, túlnyomóan hindu lako- történik, akkor mindenekeltt a köldökzsinór ereisainak száma 5.032,502.
ben, nevezetesen vivereiben, a képzdött trom2. B., a hasonló nevii kerületnek fvárosa a busz evesen szétfolyik, majd a benne lev baktéGangesz balpartján. Ósi idk óta szent városa a riumok az általános vérkeringésbe jutnak, mire
hinduknak, igen látogatott búcsújáró hely, belát- különböz szervekben áttéti tólyogok fejlödnek.
hatatlan idk óta a bráhma-kultasz középpontja. Igen gyakran megbetegszenek a végtagok izesüTemérdek zarándok keresi fel évenkint, hogy a lései, melyek ilyenkor a bennök felhalmozódott
Gangesz szent vizében megfürödjék vagy korsó- genyes vagy eves izzadmány folytán tetemesen
ját megtöltse vele, az elkelk B.-be jönnek meg- megduzzadnak s az illet végtagok behajlítását és
halni is, mert aki a szent városban végzi életét, ezzel a járást tetemesen akadályozzák. Az áUatok
biztosan üdvözül. A város 5 km. hosszan nyúlik végül általános fertzés tünetei között elpusztulel a folyó mellett, amelynek magas partjáról szé- nak. Némelykor az állatok már a betegséggel
les lépcsk, gátak vezetnek a vízhez. Maga a vá- jönnek a világra és ilyenkor a fertzésnek a méros amflteátrumszerüleg épült a Gangesz nagy hen belül, az anyaállat valamely betegsége folykanyaiTilata körül és messzirl csillogó tornyai- tán kellett történnie, míg máskor az újszülöttek
val, minaretjeivel festi hatást kelt. Van 1454 csak 1
2 hét elmultával betegszenek meg, midn
apró hindu tomploma, 272 mecsetje, épületei kö- a köldök már teljesen el van zárva és ebben küzül legkimagaslóbb Aurangzeb mecsetje, karcsú, lönben sem lehet kóros elváltozást megállapí35 m. magas minaretjével. Hatalmas épület az tani. Ez esetekben a fertz anyag valószínleg
1698-ban alapított csillagvizsgáló, óriási msze- az emésztcsatorna útján jutott a szervezetbe.
reivel. Híres hindu templom a Bisesvar, «arany- A betegség igen rossz indulatú, mert a betegektemplom», 1523. épült, a Sziva-kultusz közép- nek 70 75° o-a szokott elhullani és a megmarapontja, udvai'ában a «Gajan Bapi», bölcsesség dottak is iziileteik merevsége, vagy izületgyulakútja stb. De a paloták és templomok között apró dásokra való hajlamuk miatt mimkára nem igen
piszkos hindu házikók és szúk. gondozatlan utcák alkalmasak és azért nem érdemlik meg a felnehúzódnak meg. Egészen európaias külsej az an- veltetést. A betegség fellépését legbiztosabban az
gol városnegyed (Sikraul). A lakosok száma istállók, nevezetesen az ellet rekeszek és helyisé'1901). 209,331. Ipara a nagy idegenforgalom kögek gondos tisztántartásával és gyakori (2—4
vetkeztében igen fejlett, legkeresettebb iparcik- hetenkint történ) ferttlenítésével lehet megakakei az arany- és ezüstbrokát kelmék, selyemszö- dályozni és ugyaíüly eljárással lehet a valamely
vetek, sálok. iakktárgyak, élénk kereskedést znek istállóban már fellépett járványt is elfojtani. Céla Gangesz szent vizével is. Elsegítik a forgal- szer lehet továbbá az újszülött állatok köldökmat a Gangeszen járó gzhajók és a Kalkutta- zsinórját közvetlenül a születés után tiszta fonálDelhi, meg B.-Lucknov vasútvonalak is. Van lal alákötni és 1 500 szublimátoldattal vagy
hindu teológiája, fiskolája, itt van a székhelye 5";o-os karbololdattal ferttleníteni, közben azona Benaresz-társaságnak, amelynek benszülött tu- ban gondosan kell ügyelni arra, hogy a kezel
dósok a tagjai a vedák összes kommentárjait is egyén keze is tiszta és ferttlenített legyen. Sokitt rzik. B.-ben alapította meg a Kr. e. VI. sz.-ban
szor az újszülöttek beojtása ú. n. vérhas ellenes
Buddha a vallását és annak 8 századon át volt a szérumokkal jól megvé(ü ket a megbetegedéstl.
metropolisa. Vallásos építményeinek romjai a A betegek kezelése kevés eredménnyel biztat.
Benadir, Afrika partvidéke az Indiai-óceán
mellett az é. sz. •4*' 3°' és a Dzsuba (Yuba) folyó torkolata közt; a parton Mere?. Itala, Warsheik,
Mogadisho (10,000 lak.), Merka (7000), Brava
(5000) és Dzsumbo, a szárazföld belsejében Bár-
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Benczúr

Bencze Gyula, orvos, szül. Budapesten 1879.
Venasque.
béna), a Földközi-tengerbe nyúló Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen véhegyfoka Dél-Franciaországnak, amely a Giens- gezte s 1902. orvosdoktorrá avatták. Aztán gyafélszigettel (Cap d'Esterel) együtt a Hyéresi-öb- kornok és tanársegéd volt, majd egy évet Berlinlöt zárja körül.
ben töltött tanulmányúton. 1911-ben a belgyógyáBenatek (Neu-B.,
Benátky), város Jung- szati diagnosztikából magántanári képesítést nyert.
bunzlau csehországi kerületi kapitányságban, az B. több, a belgyógyászat körébe vágó tudományos
Izer jobbpartján, (1900) 2330 lak. és szép parktól munkát írt, Klinikai vizsgálatok a vét" viscositákörülvett kastéllyal; vele szemben van Alt-B. sáról c. dolgozata jutalmat nyert. Munkatársa az
A. V. Korányi u. Richter-fóle Physikalische Chemie
cukor- és sörgyárral; 1136 lak.
Benavente, 1. járási széldiely Zamora spanyol und Medizin c. német folyóiratnak.
Benczéd, kisk. Udvarhely vm. székelykeresztartományban, az Orbigo és Bsla összefolyása köu. p. Kobátzelében 700 m. magasban, (i9oo) 4959 lak. A város túri j.-ban, (1910) 352 magyar lak.
közepén állanak a Pimentel hercegi család kas- falva, u. t. Székelyudvarhely.
Benczencz, kisk. Hunyad vra. szászvárosi j. -ban,
télyának romjai. 2. B., város Santarem portugál
kerületben (Estremadura tartományban), a Zatas (1910) 819 oláh és magyar lak., vasúti megálló
u p. Szászváros, u. t. Alkenyér. B. a somkereki
balpartján, királyi kastéllyal, (i9oo) 3559 lak.
Benbecula, a Hebridák egyike, North és South Erdélyi (1428), majd a vingarti Geréb-család
üist között Inverness grófsághoz tartozik. Te- (1470) birtoka. Határába esik a Kenyérmez egy
rülete 65 km2, (1900) 1475 lak., Idk nagyobbára ha- része s a falu mellett, valamint az alkenyéri állolászok. K.-i partján a Loch Uskevagh jó kiköt. más felé látható dombokat az itt eltemetett harcosok nyugvóhelyeinek tartják. A XVIIl. sz.-ban
Ben^áo de Deos (növ.), 1. Abutüon.
Bence v. Benci. Napjainkban a Benedek név Tinkovai Matskási és a már nem él Olasz-család
becéz alakjának használjuk, valószínleg azon- birta. Legutóbb Lázár Kálmán gróf tette nevezeban nem ebbl származott, hanem a Vince válto- tessé itt folytatott ornitológiai tanulmányaival s
zata s ép olyan rövidítése a Bencencnek, mint a kastélyában elhelyezett szép madárgyjteményével. 1848/9-ben itt vezetvén el az országút, a VízVince a Vincentiusnak.
aknától hátráló honvédeket idáig zték a császáBence, püspök, 1. Beneta.
Bence-Jones-féle fehérje, a vizeletben fordul riak. Az idevaló löszben smedve (Ursus spelaeus)
el némely sarcomás eredet csontvel betegség- maradványai fordulnak el.
Benczúr, 1. Béla, építész, fest és mvészeti
nél (myeloma, 1. 0.), kivételesen kiterjedt lymphatikus megbetegedéseknél és lymphatikus leu- író, szül. 1854 ápr. 6. Kassán. Müegj^etemi tanulkaemiánál is. A B. specifikus, nagyon jellemz mányait Zürichben és Münchenben végezte, 1881.
sajátságokkal biró fehérje, mely nem származik a megyetemi tanársegéd lett Budapesten, 1885-tl
táplálékok fehérjébl. Tipikus reakciója 55—60"- fogva pedig az iparmvészet tanára. Munkálkoterve szerint épült a festénál koagulál, 60^ fölött azonban ismét oldódik, dása sokoldalú. Az
lehtésnél újra kicsapódik. A koaguláció hfoka szeti mesteriskola épülete; akvarelljei, tájképei
szerepeltek a kiállításokon, számos illuszváltozik az oldat (vizelet) savanyúsága és sótartalma szerint. Ammoniumszulfáttal, alkohol- trációt rajzolt az Osztrák-Magyar Monarchia íráslal tisztán is elállítható; ki is kristályosodik. ban és képben c. vállalatba, tervezett iparmvéSalétromsav is kicsapja, de a csapadék salétrom- szeti tárgyakat, tanította az akvarell-technikát és
sav feleslegében, v. melegítésre eltnik. Egyéb- a stílustant, irodalmi munkálkodásának legértémvészi ipar és dekoratív
ként sok tekintetben úgy viselkedik, mint az kesebb gyümölcse
Benasque,
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albumózok (1. 0.).
Bencenc. Az Árpád-korban használt magyarosítása a Vincentius (a. m. gyzelmes), vagyis a
mai Vince névnek. E néven fordul el többek
közt Sepsi Akadás fia, a gr. Mikó, Nemes és Kálnoky családok se a XIII. sz. derekán.
Bencések, 1. Benedek-rendiek.

Bencli (ang., ejtsd

:

bencs) a.

m.pad, biró, biróság.

L. Kings-BencJi.

Benckendorf, orosz fúri

család,

Benken-

1.

dorf.

Bencsik Mihály (györgyei

és füzesmegyeri),

nagyszombati egyetemi jogtanár, szül. Jászberényben 1670., megh. 1728-ban. 1712. és 1 714—15.
Nagyszombat város országgylési követe volt
különösen a közjogot tárgyalta. Munkái Conclusiones patrio-juridicae ex consvetudinario jure
inclyti apostoliéi regni Hungáriáé (1691), mely a
magyar törvénykezés akkori rendjét rövid kivonatban tárgyalja. Sokkal jelentékenyebb ennél a
magyar közjogról írt munkája Novissima diéta
nobilissima etc. (Nagyszombat 1722), amely al:

:

kotmányunknak

h képét

adja.

mvészetek stílustana c. könyve (Budapest, 1897).
2. B. Dénes, orvos, szül. Nyíregyházán 1859.,
megh. Budapesten 1896 jún. 22. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ahol 1881.
avatták orvosdoktorrá. 1877— 1880-ig az állatorvosi akadémia élettani tanszéke mellettvolt eleinte
preparátor, 1880— 82-ig pedig tanársegéd. 1882-tl
3 éven át Ziemssen tanár klinikáján Münchenben
dolgozott, onnét visszatérve a belgyógyászati klinikán lett tanársegéd. Késbb a székesfvárosi
államrendrség orvosává nevezték ki. 1890-ben a
szív- és tüdbaj ok kór- és gyógytanából magántanári képesítést nyert. Nem nagyszámú, de értékes irodalmi dolgozatai magyarul és németül jelentek meg. Thermopalpatio c. munkáját a budapesti kir. orvosegyesület a Balassa-díjjal tüntette ki.

B. Gyula, festmvész, a festészeti mesterszül. 1844 jan. 28. Nyíregyházán. Már gyermekkorában Kassára került, ahol
a két Klimkovics oktatta a rajzolás elemeire, mvészeti tanulmányait azonban csak a reáliskola
elvégzése után 1861. kezdte meg Münchenben,
3.

iskola igazgatója,
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ahol Anschütz festosztályában annyira kivált
társai közül, hogy Piloty, az akadémia igazgatója
is szemet vetett rá s 1865. felvette a maga iskolájába. Közvetlenül az iskolába való belépése eltt
állította ki els két festményét a müncheni Kunstvereinban: Fidler Károly arcképét, amelyet a
kassai takarékpénztár megrendelésére készített és
balatoni halászt, az utóbbira ösztöndijat is adott
neki a magyai" kormány. 1865— 69-ben Piloty iskolájában maradt, ahol akkor a kitn tehetségek
egész sora tanult Makart, Max, Defregger, Wagner S., Liezen-Mayer stb. De valamennyiük közt
talán B. állott legközelebb Piloty mvészi hitvallásához, aki segítségét is igénybe vette a Maximilianeum falfestményeinek elkészítésénél. Még
Piloty oldalán készül els történelmi tárgyú képe

A

:

Hunyadi László búcsúja (1866, Szépmvészeti
Múzeum) s e festmény, valamint az utána következ Rákóczi Ferenc elfogatása (1869, a román
király gyjteményében) rávall a környezetre,
amelyben készült. B. is, mint mestere, keresi a
kompozícióban a dráma forrpontját, az eladásban
a valószei"üséget, a különböz textúrák anyag-

szer megfestését, a színességét. Nem vált htlenné ezekhez a vágyakhoz akkor sem, midn kilépve Pilotj^ iskolájából (1869), a magyar kultuszminisztérium pályázatán Vajk keresztelésével felvette a versenyt három kitn pályatársával:
Székely Bertalannal, Lotz-cal, Madarásszal s 1870.
meg is kapta a megbízást. Mostantól íogva azonban lassankint érvényesülni kezdenek Tiepoloból
merített élményei is. A rokokó csillogó dísze, a selymek fénye, a bársonyok tüzes
és

Rubensbl

melege, amelyeket már a Rákóczi-képen érvényre
még erósebb hangsúlyt kapnak a XVI.
Lajos és családja a versaillesi kastély megroha-

juttatott,

násakor c. képén (1871, Londonba került) és
Du Barry-}án (1874, Manchesterbe került), amelyeken szinte dúskál a színes, faragott, ornamentumoktól fülledt tárgyban. St midn 1875. (amely
évbe egy párisi útja is esik) befejezi a Vajk keresztelését, még fokozza ezt a vágyát dús esendéletrészekkel, a test inkamációjával, gazdag márványarchitekturával (LeiképmeUékletet). A követe
évben nagy megtisztelés éri kinevezik a
müncheni képzmvészeti akadémia tanárává
(1883-ig). Jelentékeny hatással volt stílusa fejldésére 1876-iki velencei útja s az a szíves bizalom is, amely
Lajos bajor király káprázatos
udvarában tartotta. Mind e hatások alatt még ersebbé vált a színre való törekvése: egy Bac-

kez

:

t

Szépmvészeti Múzeum) s A
mályvák közt (1890) pompás testeket mutatnak,
színtl ragyogó virágok, állatok közt. Itt kiaknáz-

cfiansnö-}e (1881,

hatta azokat a színeket, amelyeket az emberi test
kínál a festnek. S bizonyára éppen ezért festi

most mái nagy kedvvel az arcképek egész sorát
ragyogó díszmagj-arban, a selymek, prémek,

is,

ötvösmvek dekoratív értékesítésével. Ezzel sok
magyar festre hatott, akik hasonló értelemben
igyekeztek aztán a közélet hírességeit reprezentatív célokra megfesteni («vármegyei arcképek»).
Kevés kortársának mvészetét fogadta a magj^ar
közönség oly egyértelm elismertei, mint B.-ét
a Baccluinsnö a Mcsarnok kiállításán megszerezte neki a mvészi nagjdíjat (1882), egy évvel

—

Benda

utóbb pedig a magyar király kinevezte a budapesti fest-mesteriskola tanárává, amelynek 1901.
igazgatója is lett. B. 1884. kezdte meg a mag>'ar
fvárosban tanári mködését, s ezzel együtt átplántálódott iskolánkba is az a mvészeti felfogás,
amely a müncheni Piloty-iskola tanítványait jellemezte s amellyel szemben késbb, 1896 98.
körül az ifjabb magyar festnemzedék ugyanolyan polemikus állást foglalt el, mint a külföldön a ((Szecessziók)) az akadémiákkal szemben.
B. népszerségét ez nem érintette. St az állam
és az ország^ arisztokratái elhalmozták megrendelésekkel, így festette meg gr. Károlyi Gyula,
gr. Andrássy Gyula, b. Eötvös József, gr. Szapáry
Géza (1884), Trefort, gr. Tisza Lajos, Tisza Kálmán (1885), Rudolf trónörökös (1888), gr. Károlyi
Gyuláné, (1889), gr. Andrássy Gézáné (1891), Ferdinánd bolgár fejedelem (1895) és még egy sor
más közéleti férüú arcképét, ismételten Ferenc
József királyét is. Köztíik Tisza Kálmán arcképe
egyik gyöngye e kor arcképfestészetének. Ily
vekre kapott aranyérmet Berlinben (1886), Bécsben (1887), Münchenben (1888), médaille d'honneurt Antverpenben(1894) stb. Társadalmi kitüntetések is érték
1896. megkapta a Szt. István
rend kiskeresztjét, tíz évvel utóbb pedig a magyar
frendiház örökös tagjává nevezte ki a király.
Most a festészeti mesteriskola igazgatója, s a
Lotz halálával elárvult freskó-mesteriskola vezetje, a Képzmvészeti Tanács tagja, stb. Legutóbbi mvei
nemzet hódolata a király eltt az
ezeredéves fönnállás alkalmából, nagj^méretü festmény, továbbá Petfi, arcképe, amelyért a PetfiTái-saság 1909. tiszteletbeli tagjává választotta.
1910. a Magyar Tud. Akadémia is megválasztotta
tiszteleti tagjává.

—
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A

B. József,

történetíró és publicista, szül. Ja-

szenován (Árva vm.) 1728 feb. 28., megh. Pozsonyban 1784 aug. 31. Németországi egyetemeken tanult, 1755. a késmárki, 1760. a pozsonyi,
majd 1771. újból a késmárki ev. líceum igazgatója lett. Földrajzi, statisztikai, alkotmányjogi és
történetírói mködésének elismeréséül 1776. Pozsony szenátora, 1784. pedig a bécsi császári
könyvtár igazgatója lett, mieltt azonban állását
elfoglalhatta volna, szélütés következtében hirtelen elhalt. Fbb mvei
Fraetensio Brandenburgica in Silesiam (1758) Compendium Hungáriáé geographicum (1753. és 1768); Ungaria
semper libera, suique juris et nunquam vei Principi uelgeníi alicuiexterna€obnoxia{í76i): Commentatio juridica crüica etc. (1771); Jurium
Hungáriáé in Bussiani minorem et Podoliametc.
praeiiae explicatio (1772). Igazi enciklopédikus
elme, akihez hasonlók a XVÖI. sz.-ban a legnehezebb viszonyok közt is a magyar iskolákban
számosan terjesztették és mvelték konik tudományát. V, ö. Szinnyei, Magyar írók élete és
munkái, I.
Bendía, súlymérték aranyra Asantiban
36
45-864 g.
ake
Benda, 1. Franz, német zeneszerz, szül. AltBenatekben 1709 nov. 25., megh. Potsdamban
1786 márc. 7. Prágában. Bécsben tanult, majd
karmester lett 1740. a porosz trónörökös fogadta
szolgálatába. Sok becses és kedvelt szerzeménye
:

:

=

=

;
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maradt fenn. Játékát Burney angol zenebíráló
eredetinek mondja a hegedn legfbb jelessége
volt az énekszerü, zeng, kifejez eladás.
2. B., Georg, az elbbinek öccse, szül. Jungbunzlauban 1721 jún. 30., megh. Köstritzben 1795
nov. 6. Olaszországban tanult 1742. hegeds lett
a királyi zenekarban Berlinben, 1748. gothai karmester. 14 operát irt, de becsesebbek egyházi
zenemvei (a berlini kir. könyvtárban).
Bendak, magas tetej sapka, melyet Perzsiában a dervisek viselnek.
;

;

mányi felügyel, 1851.

szentszéki iktató s az
egyházi történet és jog tanára. 1853-ban hittudori
oklevelet nyert. 1859-ben óbecsei plébános, 1869.
apát, 1878. kalocsai kanonok ós plébános, 1886.
tiszakerületi fesperes és a teol. kollégium igazgatója lett. Papnövendék korában a magyar iskola
Munkálataiban (1844—46) eredeti s fordított dolgozatokat közölt: értekezéseket írt 1857-tl a
Religióba, a Kat. Néplapba a Pázmány-Füzetek;

ben (1856) egyházi beszéde jelent meg munkatársa volt az Egyet. M. Enciklopédiának. V. ö.
;

Magyar írók.
Bendegúz (Bendacuz, Bendekus), a magyar
tikus, szül. Berlinben 1762 okt. 18., megh. u. o. mondák szerint Etele, Buda ós Kéve (Kue, Reuva)
1832 márc. 28. Elször üvegköszörüléssel kereste apja. Kétségkívül a históriai Mundzukh (1. o.) név
kenyerét.amellett tanult, fkép matematikát. Ber- magyaros alakja. A Mundzuk vagy Mundu^ug
linben nyilvános eladásokat tartott, azután Göt- név egészen a rendes magyar hangtörvények szetingenbe ment, ahol fizikával és kémiával foglal- rint vált Bunduzuggá vagy Bunduguzzá s ebbl
kozott. Közben megismerkedett Kant rendszeré- a Csunád— Csenádhoz hasonló hangváltozás szeBendarabbasz,

Bender Ahhasz.

1.

Szinnyei,

Bendavid,i/a2;ar?tó, német filozófus és matema-

vel s Bécsbe ment, hol Kant fllozóflájáról s az esztétikáról tartott eladásokat. A bécsi kormány
azonban ezeket betiltotta. B. Harrach gróf házá-

ban

Bendakuzzá. Mint ilyen, legfontosabb bizonyíték arra, hogy a magyaroknak voltak srégi,
magukkal hozott
hagyományaik. Egy másik vélemény szerint a Jordanes-féle Mundzuk

rint

hn

menedéket, ahol válogatott közönség
eltt folytathatta eladásait s irodalmi mködését. név elrontása.
1797-ben visszatért Berlinbe, hol a francia megszálBendemann, 1. Eduárd, német fest, szül. Berlás idejében a Haude ós Spener-féle politikai lapot linben 1811 dec. 3., megh. 1889 dec. 27. A düsselszerkesztette. Mvei Vorlesungen über die Kritik dorfi akadémián W. v. Schadownak volt tanítder reinenVemunf t (1795);Vorl.ü.d. Kritik der prak- ványa, azután Rómában tanult. 1832-ben aratta
tischen V.(1796) ;Vori. ü. d. Kritik d. ürtheilskraft els nagy sikerét a Gyászoló zsidók a babiloni
(1796); Versuch einer Geschmackslehre (1798); fogságban c. romantikus-szentimentális kifejeVers. einer Rechtslehre (1802) Philotheos oder zés nagy képével (Köln, Wallraf-Richartz Muüber den Ursprung unserer Erkenntniss (a berlini seum). 1839— 55-ig a drezdai akadémián volt taakadémiától koszorúzott
1802) Selbstbiogra- nár és a királyi palotában több nagy képsorozatot
festett. Hasonló feladatok kínálkoztak számára
phie (1804).
Bende, 1. Imre, teol. doktor, nyitrai püspök, Düsseldorfban is, hol 1859—67. az akadémia veszül. Baján 1824 aug. 28., megh. Nyitrán 1911 zetje volt és különösen az ottani reálgimnázium
márc. 27. A teológiai pályára lépve, mint a bécsi dísztermében festett egy nagy képsort. Ismert,
Pázmáneum növendéke végezte tanulmányait; reprodukciók útján nagyon elterjedt mvei Jere1847 aug. 29. pappá szentelték Kalocsán egyideig miás Jeruzsálem romjain (Berlin 1836, Bellevue)
segédleikészkedett 1848-tól a kalocsai papnevel A zsidók elhurcolása a babiloni fogságba (u.o. 1872,
tanulmányi felügyelje volt s egyúttal mint az National- Galerié) stb. Arcképeket is festett.
egyházjog és lelkipásztorkodástan tanára mkö2. B., Félix Bobért EduardEmil, német tendött. 1852-ben érseki levéltárnok, 1853. szentszéki gernagy, szül. Drezdában 1848 aug. 5. 1864-ben
jegyz, a következ évben f uttaki plébános, 1864. lépett be a porosz hadtengerészetbe. Mint hadnagy
esperes, 1869. Újvidéken plébános és az Isten a Meteor nev ágyunaszádra rendeltetett, mely
áldásáról címzett apát. 1878-ban Újvidék ország- Havana eltt 1870 nov. 9. gyztesen megütközött
gylési képviselje lett és a szabadelv párthoz a Bouvet nev francia avizóhajóval. Fokról
csatlakozott 1884. újra megválasztották. 1886-ban fokra gyorsan emelkedett, több fontos kiküldetéskalocsai kanonok, 1886. beszterczei, 1893 nyitrai ben vett részt és elkel parancsnoki állásokat
megyés püspök. Ppásztori szózata a Religióban töltött be. 1900— 1902-ig a keletázsiai német
(1887. II. 27. sz.) jelent meg, mely lapnak több évig hajóraj parancsnoka volt s mint ilyen a Idnai
munkatársa volt. Áldozópapságának 50 éves ju- boxer-zendülós folyamán megkísérelte 1900. a köbileumát Nyitrán 1897. ülte meg,mely alkalommal vetségek felszabadítását, vezette a Taku erdök
megkapta a Ferenc-József-rend nagykeresztjét. elleni tengeri hadmveleteket, elfoglalt több kínai
Ugyanekkor Nyitra város tanácsa díszpolgárrá hadi járómvet, megílgyelte a Jang-cé-kiangot,
választotta. Sokat áldozott jótékony célra. Nyiti'án a déli kikötket és parti erdítményeket és megkat. polgári leányiskolát építtetett. Az egyházi szállta Sanhaikvant. 1907-ben nyugalomba lépett.
Bender (perzsa) a. m. kiköt.
mvészet emelésére pályadíjat tzött ki. 190 l-ben
Bender (Benderi), ker. székhely és a Dnyesztera pápa kinevezte pápai trónállóvá és római gróffá.
1904-ben v. b. t. tanácsos. Öreg korára való te- völgytl uralt erd Besszarábia orosz tartománykintetbl 1910. coadjutort kapott gróf Batthyány ban, a Dnyeszter jobbpartján, vasút mellett, (i897)
Vilmos személyében.
32,851 lak. 4 külvárosával együtt alacsony házakból és kunyhókból áll élénk fa-, bor-, gabona-,
2. B. József, teol. doktor, kalocsai kanonok,
szül. Martonoson, Bács vmegyében, 1823 jan. 30., gyapjú- és marhakereskedéssel. 1897-ben beszünmegh. 1894 dec. Kalocsán. 1846 júl. 30. pappá tetett ersségét a várostól kis síkság választja el.
szenteltetett 1848. a kalocsai papnevelben tanul- B. a XIII. sz.-ban genovai telep volt a törökök II.
talált
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Bajazid szultán alatt foglalták el. XII. Károlyt a
poltavai csata után 1709—11. ide internálták. Az
oroszok 3-szor (1770, 1789, 1806) foglalták el;
a törökök mindannyiszor visszaszerezték. Az
1812-110 bukaresti béke végre véglegesen Oroszország birtokába juttatta.
Bender, 1. Johann Blmius, báró, osztrák tábornok, szül. Gengenbaehban 1713., megh. Prágában 1798 nov. 20. Szavójai Jen alatt harcolt a
törökök ellen és részt vett a sziléziai hadjáratokban.
II. József bárói rangra emelte. 1795-ben Luxemburg vára, élete végén pedig Csehország katonai

parancsnoka volt.
2. B., Wilhelm, német protestáns teológus, szül.
Mtinzenbei^ben (Hessen) l&ió jan. 15., megh.
1901 ápr. 8. Bonnban. Göttingenben és Giessenben
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Bene

Bendis, Trákiában

istenn, kit a görö-

tisztelt

gök fként Artemisszel, mellesleg Hekatével is
azonosítottak s kinek tiszteletét Attikában is meghonosították. Pireusz kikötjében szentélye volt,

A

hegyen-völgyön végigszáguldó
szilaj kedvvel vélték
legmegfelelbben tisztelhetni. V. ö. Grimm, Über
a Bendideion.
szilaj

vadásznt tombolva és

die Göttin B. (Kisebb iratai 5. köt.).
Bendorf, nagj'k. Szeben \Tn. ú.iegyházi j.-ban,
u. p. és u. t. Üjegyház.
(1910) 690 oláh lak.
Bendorf, város Koblenz porosz kerületben, a
Rajna jobbpartja és vasút mellett, (1905) 5977 lak.,
vasércbányászattal, ólomfehér-, cikória-, mustár-,
szivargyártással és üstkészítéssel: hidegvízgyógyintézettel. Fíözelében Mühlhofen
van.
;

vasm

Bend

(rumén), a kérdzk összetett gyomrátanult, majd vallástanár és wormsi segédlelkész, nak els és legnagyobb részlete, melybe a lege1876. pedig Bonnban a teológia rendes tanára léskor csak felületesen megrágott táplálékalkotórészek jutnak. A belsejét kibélel nyálkahártj-a
lett. Iratai közül nevezetesebbek Der Wunderbegriff des Neuen Testements (Frankfurt 1871); 4—5 mm. hosszúságú,
álló szemölcsökkel
Schleiermachers Theologie (Nördlingen 1876—78, van borítva. L. Gyom,or és Kérdzk.
Bend82nírás, az az eljárás, mellyel a szarvas2 köt.) Joh. Konr. Dippel, der Freigeist aus dem
Pietismus (Bonn 1882). Legnagyobb feltnést és marhák és juhok bendjében túlságosan megvisszahatást keltett az ev. egyházi körökben a szaporodott és az áUatot megfúlással fenyeget
Luther születésének 400-ados emlékünnepén tar- gázokat (1. Dobkór) a has megszúrása útján, mestott s Reformation und Kirchentum c. 1884. meg- terségesen eltávolítják. A mtét leghelyesebben
jelent akad. ünnepi beszéde, amely azóta 7 ki- 5—8 mm., ill. 3—5 mm. átmérj szúrócsappal,
adást ért és Das Wesen der Religion und die szükség esetén egyszer, hosszúpengéjü késsel
Grundgesetze der Kirchenbildung (Bonn 1886, 4. hajtható végre. Az eszközt 10—15, illetleg 5—
kiad. 1888), valamint Der Kampf um die Seligkeit cm.-nji távolságban a csipszöglettl, a bal hor(u. 0. 1888) c. tanulmánya. Ezek miatt a teológiai paszon, gyors lökéssel beszúrják a szúrcicsap tfakultásról a filozófiaira kellett átmennie. Szintén rének kihúzása, illetleg a kés pengéjének 900-al
kiváló mvei még Mythologie und Metaphysik történt elfordítása után a gázok er vei kifelé tódul(1 köt.) és Die Entstehung der Weltanschauungen nak. Kinyomulásuk után célszerüahüvelyt parafaim griechischen Altertum (Stuttgart 1899).
dugóval elzárva, még egy ideig bennhagyni, hogy
Bender Abbasz, kikötváros a perzsa Far- a netalán újból meggyl gázok késbb új mtét
zisztán tartományban, a Perzsa-öböl partján, nélkül,egyszerüen a dugó eltávolításával,kibocsátszemben Ormuz-szigettel. Lakosainak száma 7000 hatók legyenek. Ha a fuíadás veszélye nem nagyon
(1910). Forró, egészségtelen helyen fekszik s kifejfenyeget, utóbajok elkerülése végett tanácsos a
ldésének nagy akadálya, hogy Perzsia belsejétl beszúrás helyét elzetesen ferttleníteni. A br
a hágókkal nehezen járható Zagrosz hegység vá- elzetes bemetszésé a szúrócsap bevezetését tetelasztja el. Tágas, nagj-obb hajók befogadására is mesen megkönnyíti.
alkalmas kikötje 3 km.-re van a várostól. KiviBene (lat), jól, jól van, jó B. tibi (te), vobis
teli cikkek a gyapjú-, sznyeg-, gyógyszer- és (vos) üdv neked, nektek poharazáskor mondott
festékárúk, szárított gyümölcs, gyapjúszövet és üdvözlet. B. vale, valete Isten veled veletek B.
selyem, évenkint 753,800 K értékben, míg a be- qui latuit, B. vixit (Ovid Trist. III. 4, 25.), jól
vitelre kerül fém- és üvegárúk, cukor és fszer élt, ki rejtve élt. Nóta bene (nb.), jegyezd meg jól.
kétszer akkora értéket képviselnek. Hetenkint L. még Ben.
gzhajó jár innen Karacsiba, Bombayba, Busirba
Bene. Régi magyar személynév, melyet majd
és Baszrába. Régi neve Gomron.
a Benedek, majd a Benjámin rövidítésének szokBender Busir, perzsa város, 1. Busir.
tak tekinteni. 1186-ban az ország furai közt forBender Eregli, török város, 1. Eregli.
dul el Bene ispán, néhai Gergely ispán apja.
Bendigo (azeltt Sandhurst), város és kat.
Bene, 1 kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, (1910)
püspök székhelye Victoria brit-ausztráliai s- 689 magyar lak., vasúti megálló u. p. és u. t
államban, vasúti csomópont, (i908) 4:i,blO lak., Nagymuzsaly.
2.
B., Gyöngyöshöz tartozó
agyagárúgyártással, vasöntéssel, nagy sörgyárak- puszta Heves vmegyében, a Mátra aljában, (1910)
kal botanikus kerttel, bányásziskolával közelé- 141 lak.
a Magj'ar Turista-Egyesület Mátraben aranybányákkal.
Osztálya Mátra-egylet) megalakulása óta a mátrai
Bendin, kerületi székhely Piotrkov orosz-len- turistaság középpontja, ahonnan kitn utak vezetgyel kormányzóságban, a Fekete-Przemsza part- nek a hegység minden részébe felkapott nyaralóján, vasút mellett,(i897) 21,1901ak., császári cink- hely, hideg fürdvel (Mátrafred) s kitn levegbányával (amely évenként mintegy 100,000 pud vel. A Kallók völgye és Csatornavölgy torkolatácinket szolgáltat). 1589-ben Ausztria a B.-i egyez- hoz közel emelkedik a Várbérc, melyen a monda
ségben IV. Zsigmondot lengyel királyul elismerte szerint valaha Bene vitéz emelt erdöt; els ismert
és Miksa fherceg a lengyel trónra való igényé- ura a XIII. sz.-ban az Aba királjá családból szárrl lemondott.
mazó Csobánka, ki valószinüleg a tatárjárás után
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Bene
építette B. lovagvárát. 1497-ben

már

elpusztult.

A

várral szemben állt B. város, melynek puszta
helyét még 1716. ismerték. V. ö. Kandra Kabos,
B. vára a múltban (Gyöngyös 1890) Márki Sándor, B. vára a Mátrában (Turisták Lapja, II. 150—
3. B., 1. Homoródbene.
152).
Bene 1. Ferenc, orvos, egyet, tanár, szül. Mindszenten (Csongrád vm.) 1775 okt. 12., megh. 1858
júl. 2. Orvosi tanulmányait a pesti és bécsi egyetemen végezte és 1798. doktorrá avattatott. 1802-ben
a boncolástan helyettes tanárává, 1803. a különös
kór- és gyógytan rendes tanárává nevezték öt ki
a pesti egyetemen. 1806-ban kórházigazgató és
városi forvos lett. 1831-ben a M. Tud. Akadémia
t. tagjává választották s miután 1840. tanári állásáról lemondott, 1841. az orvosi kar igazgatójává
nevezték ki. Ismeretei bvítése céljából többszörösen tett B. nagyobb külföldi tanulmányutat.
1828-ban Angliában volt, ö hozta be hozzánk és
volt megalapítója
terjesztette a védhimlöoÚást,
a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgylésének. B. 2000 arany alapítványt tett, hogy
tehetséges flatal orvosok külföldön tovább képezhessék magukat. Az orvosi karnak több izben
dékánja, az 1809—10. tanévben pedig a pesti egyetem rektora volt. Munkái
himl veszedelme
ellen való oktatás ; Elementa policiae medicae
;

—
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Benedek

gati egyházban patriarchája, szül. Nursia-ban
(Olaszország) 480. elkel gazdag szülktl, megh.

a monteeassinói kolostorban 543. Tanulmányai
végzésére Rómába küldték, de csakhamar elhagyta Rómát és Subiaco város közelében egy
barlangban vonult meg. Három évig élt itt, míg
497. arra barangoló pásztorok felfedezték. Szent
életének híre oly nagyszámú követt gyjtött
körébe, hogy néhány év lefolyása alatt Subiaco
vidékén 12 kolostor keletkezett, melyek mindegyikében 12 szerzetes élt saját apátjok vezetése alatt.
510-ben B.-et a vicovaroi (Vicus Varronis) kolostor
szerzetesei apátjokká választották. Miután azonban szerzetestársai szigorú fegyelemszeretetét és
buzgóságát ki nem állhatták, elhagyta ket és Ismét subiacoi magányába tért vissza. Subiaco ból
késbben néjiány szerzetestársával Campaniába
ment és ennek Monte-Cassino
hegyén vetette meg 528. az ApoUonnak szentelt pogány
templom romjain a monteeassinói kolostor alapjait
ós ebben szerkesztette meg ama szabályokat, melyek alapját alkották nyugaton a szerzetes életnek. Ez okból méltán nevezte el Szt. B.-et az utókor a nyugati szerzetesek patriarchájának. A nagy-

nev

számú életrajzot

v. ö.

egybegyjtve Chevaliemél,

A

Répertoire des sources historiques. 264—5. 1.;
Grützmacher, Benedicts von NursiaBedeutung für
Blementa medicináé forensis; Elementa medicináé die Gesch. d. Mönchthums (1892) Edmund Shmidt,
practicae, utóbbi munkáját Oroszország több egye- Regula St. Benedicti (1892).
temén is tankönyvül fogadták el.
2.B., szent, az anianei kolostor alapítója és apátja
2. B. Géza, bányászati és geológiai író, szül.
Franciaországban szül. Languedocban 750 körül,
1855. Budapesten. Szakképzettségét a selmeczi megh. 821. A maguelonei gróíi családból szármaakadémián szerezte. Elbb az osztr. magy. áll. zott, Kis Pipin pohárnoka volt. 774-ben kolostorba
vasúttársaság délmagyarországi birtokán volt lépett, melynek két év múlva apátjává is válaszbányamérnök, majd az aninai szénbányák veze- tották. Minthogy azonban rendtársainak ellenszentését vette át, 1900. pedig a Vask és Dog- vét a fegyelem helyreállítására nézve ismerte, odanácska vidéki vasércbányászat élére jutott. Jelen- hagyta kolostorukat és remeteként kezdett óhü
leg ismét az aninai központi bányamérnökség f- de miután itt csakhamar sokan felkeresték, kénynöke. Igazgatósága több izben fontos kiküldeté- telen volt ide kolostort építeni, amelytl vaniasekkel bizta meg, így 1886. Németország, Bel- nevt jel^nevét kölcsönözte. E kolostorban Szt.
gium és Franciaország szén- ós rézbányáit, 1888. B. szabályait eredeti szigorúságukban léptette
az erdélyi aranybányákat, 1900. a francia cour- életbe és azokhoz 80 pontból álló részletes értelriéresí nagy bányakatasztrófa színhelyét tanul- mezést írt. Jámbor Lajos király megbízásából az
mányozta. Hazai és kíüföldi bányászati és geoló- összes kolostorokat beutazta, s a szabályok gyagiai szaklapokban több számottev értekezése korlati megvalósításáról gondoskodott. Megkülönjelent meg.
böztetésül ^második Benedek» -nek is nevezték.
Benecke, Georg Friedrich, német nyelvész,
3. B., szent, 1. Benedek 1. (93. old.).
szül. Münchsroth bajor faluban 1762 június 10.,
BexíQá.ok. pápák. I. B. uralkodott 574 jún. 3-tól
megh. Göttingenben 1844 augusztus 21-én, hol 578 júl. 30-ig.
11. B. uralkodott 684-tl 685 máj.
egyetemi tanár s fkönyvtárnok volt. A Grimm 7-ig. Az anyaszentegyház mint szentet tiszteli.
testvérekkel és Lachmann Károllyal a germaniszIII. B. uralkodott 855
858-ig. Ellene Anastatika megalapítója. Több középfelnémet írót és mü- sius bibornok, kit IV. Leó kiközösített, lépett fel
vet adott ki így Boner meséit (1816) Wigaloist mint trónkövetel, azonban hasztalanul.
IV. B.
(1819) jegyzeteket és szótárt Hartmann Iwein- uralkodott 900— 904-ig. Egyike a X. sz. jobb
jéhez (1827, 1832, a harmadik kiadást sajtó alá pápáinak. Lajost, Provence királyát és Berengai'
rendezte Borchling, Leipzig 1901). Ezeken kívül ellenesét Olaszország császárjának és kii'ályának
Beitráge zur Kenntnis der altdeutschen koronázta meg.— V. i?. 964 óta pápa. Eleinte! Ottó
Spracheu. Literatur(1810— 32, 2 köt.). Egy nagy császár a laikus Leót tette önhatalmúlag pápává,
középfelnómet szótáron is dolgozott, de ezt már aki VIII. Leó nevet vett föl, de a nép B.-t ismerte
nem tudta befejezni.
elmunkálatait Mül- el. I. Ottó Hamburgba vitette V. B.-t, ahol ez 966.
ler és Zarncke értékesítették híres középfelnémet meg is halt.
VI. B. 972- 974-ig. Mialatt II. Ottó
szótárukban.
Németországban volt elfoglalva, börtönbe vetetBened., állatneveknél van Beneden P. J. ték s kiéheztetéssel tettékel láb alól, mások szerint
Crescentius megfojtotta.
(1. 0.) belga zoológus nevének rövidítése.
VII. B. a Conti grófok
Benedek,szentek. I.i^.a2?áí,a róla nevezett világ- családjából uralkodott 974— 983-ig. Ellenpápája
hír rend alapítója és a szerzetesi életnek a nyu- volt VII. Bonifác. (V. ö. B. pápa bulláját Panno:
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—

VIII. B., a Conti
niáról, 974. Századok. 1867.)
grófok családjából. Uralkodott 1012—1024. Mindjárt uralkodása kezdetén Gergely által, ki ellenpápája volt, elzetett. De 1014. védelmére sietett II.
Henrik, akit VIII. B. ünnepélyesen fogadott, öt
császárrá avatta és egy aranyalmával ajándékozta
meg. 1016-ban a Szardínia szigetérl átrontó szaracénokat megverte és Szárdiniát elvette. A görögöktl pedig Apuliát szerezte meg. Alatta keletIX. B., az elbbinek
kezett a kamaldiili szerzet.
unokája. 1033-ban, 18 éves korában, megvesztegetés útján jutott a pápai trónra. Erkölcstelen
élete, erszakoskodásai miatt a rómaiak 1038.
elzték s helyükbe Sabtna püspökét III. Szilveszter
néven választották pápává. Visszahelyeztetvén
erszak útján, látta, hogy mily megs'etéssel \iselkedik iránta a római nép, eladta a pápai trónt
Gratianus Jánosnak, ki VI. Gergely nevet vett
föl. De megbánta tettét és újból mint pápa lépett
föl, úgy, hogy három trónkövetel állott egjinással szemben. A sutrii zsinat, III. Henrik császár
támogatása meUett, mind a hármat letette 1046.
és hehükbe Sindger bambergi püspököt emelte a
pápai székbe 1047. II. Kelemen név alatt. B. ismét
Aisszahelyeztetett, míg végre 1049. IX. Leó
foglalta el a pápai széket. IX. B. még arról

—

nevezetes, hogy ö oldotta fel Kázmér lengyel
herceget szerzetesi fogadalmai alól. Megh. 1056.,
állítólag bünbánólag a grotta ferrata-i zárdában.

—

X. B. néven Mincius János bibomok jutott

sztatén megvesztegetés útján a pápai trónra 1058.
De 8 hónap elteltével letétetett és helyébe Sienában Gellért firenzei püspököt választották meg
pápának, ki II. Miklós nevet vett fel.
XI. B.,
Boccassini Miklós, szegény szülk gyermeke Trevisóból késbb Domonkosrend szerzetes, ostiai
bibomok-püspök és végre 1303 okt. 22. egyhangúlag pápának választatott. Szentéletü férfiú, 1733.
a szentek közé soroztatott. Az anyaszentegyház
júl. 7-én üli emlékét.
XII. B., Nouveau, máskép
FouiTÚer Jakab, szegény szülktl származott Saverdune-ben a cisztercita-rend tagja volt s mint
ilyent általánosan fehér bibomoknak nevezték.
Pápává 1334 dec. 23. választották meg s az A%'ignonban székel pápák között a harmadik. Szándéka volt a pápai székhelyet ismét visszahelyezni
Rómába, de ez az olaszok forrongása miatt nem
sikerült. Mint a nepotizmus és a szimonia ellen-

—

:

—

:

—

tnt ki. Megh. 1.342 áprU 25.
(XIH. B.
néven szerepel az 1394. Avignonban IX. Bonifác
ellenében meg\^álasztott Péter de Luna bibomok.
Szavát, hogy lemond, ha azt tle a schisma meg-

sége

szüntetése végett kérik, meg nem tartván. Pisában (1409) és Konstanzban (1417) ismételten letették és Avignonból elzték. 1424-ben halt meg
és mindvégig hangoztatta megválasztatásának
törv'ényes voltát.)
XIII. B., az Orsini-család

—

a Domonkos-szerzet kiváló tagja volt, 1 672
óta bibomok. Pápává 1724 máj. 29. választották.
Bár
maga a jámborság és jóság volt, pápai
tekintélyének sokat ártott kegyence, Coscia Miklós
bibomok, aki bizalmával \'isszaélt. XIII. B. többeket a szentek sorába avatott, köztük Gonzaga
Alajost, Kostka Szaniszlót, Nepomuki Jánost.
Meghalt 1730 febraár 21.
XIV. B., a legjelesebb pápák egyike, különösen tudományossága
sarja,

—

—
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miatt. Családi nevén Prosper Lambertini, az srégi Lambertini-család sarja, született Bolognában 1675 márc. 31. XII. Kelemen után 1740 aug.
17. választották meg pápának. Tetteiben és intézkedéseiben bölcs mérsékletet, lelkiismeretességet, jámborságot, és felvilágosodottságot tanúsított minden töretvése arra irányult, hogy alattvalóinak boldogságát és Isten dicsségét elmozdítsa az egyházi fegyelem megtartására szigoman vigyázott. Tudományosságának jellemzésére elég felemlítenünk egy kortársának állítását, hogy XIV. B. mvei egész kis könyvtárt
alkotnak. Tanúskodnak errl hátrahagyott munkái, így pl. De servorum Dei beatiticatione et
;

;

beatorum canonisatione c. mve, amelyet még
mint bolognai érsek írt 1732. továbbá Quaes:

tiones canonicae ; De sacriflcio Missae de festis
D. nostri Jesu Christi et B. M. Virginis munkái.
Mint pápa adta ki híres munkáját De SjTiodo
;

:

Dioecesana Fölemlítend még az a gyjtemény,
amely a BuUarium és Constitutiones apostolicae
címet ^áseli. XIV. B. roppant tudományával és
szent életével kimeríthetetlen kedélyességét párokiválóan jellemzi; e vidám
sított, amely
kedélyt, amely oly sokszor nyilvánult szellemes ötletekben, még halálos ágyán is megrizte. Utolsó szavai, amelyeket egy szülföldjérl jött papnak mondott, ezek voltak: Ecce
vester Prosper, quam est pauper. Sic transit
glória mundi Meghalt 83 éves korában 1758 máj.
3-án. Mveit kiadta De Azevedo jezsuita atya
(1747-51., 12 kötet, 1853.8kötet).
Benedek, az Árpádok korabeli magyar egyház
több kitnségének neve. 1. Szent B., Szt. István
király idejét en Szt. Zoérard kedvelt tanítványa és
a szentségben buzgó követje. Kezdetben a zobori
kolostorban lakott, azután három esztendeig a
szkalkai pusztában, egy barlangban remetéskedett, ahol néhány tolvaj abban a reményben, hogy
sok pénzt találnak nála, 1012-ben reá rontott s
megölte. Holttestét Nyitrán Szt. Emerán templomában Szt. Zoerard mellé temették el. (Legendáját magyar fordításban 1. Szabó Károly, Emlékiratok a magyar kereszténység els sz.-ról. 103—
1 09. 1. Az életrajz szerzje Maurus pécsi püspök.)
2. B; az Osl-nemzetség tagja, elbb esztergomi
olvasó-kanonok, utóbb 1231—1243. váradi, majd
gyri püspök. Az idejében pusztították el (1241)
Váradot a tatárok. Midn zászlóaljával a király
seregéhez akart csatlakozni, útközben megvert
lougyan egy tatárcsapatet, a másik azonban
a maga
vakra kötözött bábokkal csalván meg

t

!

—

t

—

ereje iránt —visszavonulásra kényszerítette. Meghalt 1276.— 3.5., aRajky-családból,1263— 1273. a
legkiválóbb aradi prépost, V. István híres alkancellárja, majd budai prépost s választott esztergomi
érsek. Megh. 1276.— 4. B., elbb fehérvári prépost,
IV. Béla kancellárja, 1245. kalocsai érsek, 1253.

Esztergom választott érseke, kinek megersítése
ügyében a pápa és a király sokáig nem juthattak
megegyezésre. A pápa végre is megersítette.
(Iheiner, Monum. I. 225.) 1245-tl a bogomilek
ellen küzdve, azon dolgozott, hogy a pápa Boszniát a kalocsai érsek alá vesse, ami 1247. meg is
történt. 1253-ban szerémi fispán volt s 1255. Vad5. B. 1273—8. esztergomi válaszkertet kapta.

—
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— 6. B.,

esztergomi prépost és jogtudo7. B., 1291—96. váradi
püspök, III. András határozott híve, ami miatt
1294. Lóránt vajda ostromolta is fenesi várát.— 8.
B., III. András idejében veszprémi püspök volt, s
1292 máj. 6. mint ilyen az egyházi zsinaton, 1298
aug. 5. pedig az országgylésen vett részt.
Benedek. Magyar fúr, nádor, erdélyi vajda,
bihari stb. fispán a XIII. sz, kezdetén. Kortársa a híres Bánk bánnak (1. o.), aki az oklevelekben szintén elfordul B. néven is, s így nem
mindig lehet egyiket a másiktól megkülönböztetni. A zavart fokozza, hogy ugyanezen idtájban
egy harmadik, st talán egy negyedik B. nev fúrról is van szó másfelöl pedig, hogy egy pár
nyom arra mutat, mintha Bánk bánnal egy idben
egy másik fúr is viselte volna az utóbbi nevet.
Bizonyos, hogy a XIII. sz. els negyedében
legalább is három furat hívtak B.-nek, mert
forrásainkban fennmaradt az emléke annak, hogy
az egyik B., akit «düx»-nak, vagyis Arpádkori
magyarsággal vajdának, bánnak írnak, Konrád
a másikat, a kii'álynó kancelV. Korlát íia volt
lárját, Ega fiának, a harmadikat, a nyitrai és újtott érsek.

mányi doktor volt 1285.

;

—

—
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képen. Imre király 1202-iki adománylevele (Cod.
Dipl. III. 1. 318-319) következtében B. nádort
és vajdát el nem választhatjuk Bánk bántól.
2. B., nádor és bihari fispán, ezen 1202-iki adománylevél tanul közt fordul el az oklevél záradékában. Mivel pedig az 1221 körül számzött B.
duxot ez az oklevél Woyvoda Benedictusnak nevezi semmi kétségünk sem lehet, hogy nem a
nádor, hanem az erdélyi vajda volt Bánk bán. A
két B. 1202 második felében váltotta fel Mikát a
nádorságban és a bihari föispánságban s aztán
Miklóst az erdélyi vajdaságban. 1202 els felében
és 1201. ez utóbb említett furakkal együtt egy
B. nev bácsi fispán szokott elfordulni: ez
talán a nádor volt, míg Bánk bánnal, tekintve
nevének délszlávos alakját, az a B. azonosítható,
ki 1199 második felében és 1200. Miklós helyett
bán és zalai fispán lett. B. nádor és bihari fispán, meg B. vajda 1203. is együtt fordul el ugyanazon oklevelekben (Cod. Dipl. II. 415. V. 1. 293),
:

amibl még szembetnbben

kiviláglik, hogy itt
csakugyan két különböz személyrl van szó. B.
nádor még 1204. is viselte méltóságát (Árp. Uj
Oki. I. 92), de már a következ 1205. évben IVIikvári ispánt 8 országbírót, Samud fiának mondják lós váltotta fel t a nádorságban. Bánk bán helyett
a források. Amennyire lehetséges, megkísértjük pedig Smaragd lett az erdélyi vajda, csak azt
nem tudni, hogy melyik évben 1204. és 1205-bl
ket egymástól megkülönböztetni.
királyné meggyilkolásában a nem ismerjük a vajdát; Smaragdot csak 1206.
1. B. Gertrúd
Márk-féle krónika és átiratai szerint a Bór nem- említik. Ugyancsak 1206. s a következ évekzetségben Bánk bán vett részt, míg Kún László ben, 1209. els feléig, megint B. volt a vajda de
udvari papja, Kézai Simon, az egész dologról hall- ez már nem Bánk bán volt, hanem az elbbi nágat. Márk a véres eseménynél száz évvel késbb dor és bihari fispán, mert 1208. és 1209. okleveszerkesztette össze krónikáját, s ha Kézai hallga- lek világosan megkülönböztetik Bánk bánt B.
tásával Bánk bán késbbi országos szereplését vajdától, így említvén ket «Bancone bano et
összevetjük, szinte hajlandók volnánk kétségbe Benedicto Woiuoda». «Banc Bano et Benedieto
vonni Márk adatának hitelességét. De IV. Béla Woiuoda» (Cod. Dipl. III. 1. 66.-III. 2. 470. Árp.
szól róla egy
1240-ki oklevelében (Haz. Uj Oki I. 98. VI. 325, 334. XI. 94, 102.) 1209-entúl
is
Ok]. VIII. 36), melyben Bánk bánnak a bolon- B. nádor nem fordul el, illetleg 1217-ig nem tadóczi várjobbágyok szomszédságában volt egy- lálunk egy hasonló nev furat, az 1217-tl emkori birtokait Greche barsi fispánnak ajándé- lített Ega V. Samud íiát pedig nem azonosíthatkozza. Csakis Bánk bán lehetett az a Korlát juk vele.
üa B. dux (vajda, bán), kit II. Endi'e egy 1221-iki
3. B., soproni fispán (1206 -1208) sem Bánk
oklevele szerint, valószínleg az elz évek- bánnal, sem B. nádorral nem volt egy személy,
ben, számzött és minden jogától megfosztott. mert az utóbbi ugyanezen években vajdáskodott.
Ezen oklevél Bánk bán viszonyaira nézve a Bánktól pedig egyenesen megkülönböztetik az
következ adatokat szolgáltatja: a) az 1221. oklevelek, így 1206. «Bancone Comite de Nouo
számkivetett B. dux Korlátnak volt aü&;b) fe- Castro et Benedicto Comite de Suprun», 1208.
lesége a Konstancia királynéval, Imre nejé- «Bancone Bano et Benedicto Comite de Suprun».
vel Arragoniából beköltözött Thota asszony volt, (Mon. Strig. 1. 189. Árp. Uj Oki. VI 308, 315. Cod.
Simon ispán és Mihály ntestvére, akik nem té- Dipl. III. 2. 467.) Vájjon azonosítható-e az utóbbiak
vesztendk össze a Gertrúd meggyilkolásában valamelyikével nem tudjuk Samud ílával kürészt vett Katiz-nembeli Simon bánnal v. testvé- lönben aligha volt egy személy (l. B. 5.).
rével, Mihály bánnal
4. B., Ega fia említi a Márk-féle krónika, mely
c) midn B. dux Thotát
nül vette, neje részére Imre királytól és Kon- szerint a királyné kancellárja volt s amíg Endre
stancúától 1202. Martonfalvát, vagyis a mai Nagy- király 1217. a Szentföldön járt, az egyházakból
Martont és Boioitthot (Bojot) kapta, melyek B. dux kizte a papokat.
javainak elkobzása után is Thota asszony birto5. B., Samud (Sámod) fla. Legelébb 1219. forkában maradnak s evéglxil Endre király átirja ós dul el, amidn nyitrai fispán volt 1220. Dénes
Thota asszony részére megersíti Imre király tárnokmester után újvári fispán lett 1231—32.
1202-ki adománylevelét. Mindezen adatokat Kún pedig az országbírói méltóságot viselte. ValóLászló udvari i)apja, Kézai Simon is említi króni- szín, hogy sokkal korábban kezdett szerepelni a
kájában azzal a különbséggel, hogy Martonfalvát nyitrai fispánok közt ugyanis már 1198. említenémetesen Meretinsdorfnak nevezi, a Nergodscog nek egy «Beneduc» nevt (Mon. Strig. 1. 159. Cod.
körüli Boiot falut pedig nem B. dux birtokának, Dipl. ÍI. 326.), akit azért tekinthetünk vele egy
hanem a bojoti grófok els szállásának mondja, személynek, mert az apja Samodinus néven 1183.
melyet az arragoniai Bojot- várról neveztek el ek- ugyancsak nyitrai fispán volt. Úgy látszik, ez a
;

;

;

:

:

;

:

;

;

;

;

;
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B. volt az. aki talán szintén viselte a Bánk nevet.
1220. ugyanis B., Samud fla volt az újvári ispán,
1222. pedig Bánknak írják (Árp. Uj Oki. VI. 408)

—
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Versein kívül fbb müvei: Mécsvüágok{\^tS)\ Cecil
egy eredeti vígjátékot 3 felv.

levelei (1872). Irt

A

szerelemféltö címen (1872) és egy eredeti re-

de ugyanezen évból egy másik okmány Bánkot gényt A Éomlaky kastély (1886, 2 kötet). Fordíországbírónak és bodrogi, majd fehérv'ármegyei totta Dickens Nickleby Miklós regényét (1875)
fispánnak mondja s országbíró meg fehérv'árme- Honoró de Balzac A házasság élettana c. híres
gyei fispán volt az elz 1221. és a következ mvét (1907).
2. B. Elek, író, szül. Kisbaconban, Udvarhely
1223. évben is. Ebbl az tnnék ki, hogy az országbíró meg az újvári fispán nem egy személy s vmegyében, 1859 szept. 30. Tanulmányait a budailyenformán az a Bánk, aki 1199. ugyancsak Die- pesti egyetem bölcseleti karán végezte. Azután az
nes után lett újvári ispán (Haz. Oki. V. 4. Cod. újságírói pályára lépett, s fként humoros tárcáDipl. II. 326., 365.) s 1206. B. soproni ispánnal kat és könyvkritikákat írt Kópé, Székely Huszár,
egyidben szintén viselte e méltóságot (Mon. Strig. Zeke álnevek alatt. 1884-ben segédszerkesztje,
majd felels szerkesztje és tulajdonosa lett az
I. 189. Árp. Uj Oki. VI. 308.), nem Bánk bán volt,
hanem talán Samud fia, kivel 1209. B. ncvü újvári Ország- Világ képes hetilapnak. Idközben szerispán is azonosítható. Bánk újvári föispánságának kesztette a Magyar Nép c politikai képes lapot
is, továbbá Az én Újságom c. gyermeklapot Pósa
a Váradi Regestrumban is több nyoma maradt
ebbl azt látjuk, hogy az újvári várnépségen kívül Lajossal. Az 1887—1892. ciklusban a nagyajtai
a debri monostor jobbágyának és az egri job- kerületet képviselte az országgylésen. Megalapíbágyoknak,a pásztói apátnak és a tapolczai monos- tója s tíz évig szerkesztje a Nemzeti Iskola c.
tornak dolgaiban bíráskodik (Vár. Reg. -iO., 80., 88., tanügyi lapnak, közben szerkesztette a Magyar
201., 202.,^221— 224 230.), tehát ezen Újvár alatt Kritika c. folyóiratot, rövid ideig a Magyarság
Heves-Újvár, a mai Heves vmegye értend. Mind- és a Magyar Világ e. napilapokat, melyek egyike
ezeket összevetve, Samud fla családi viszonyaira fként a székelység, a másik a tanítóság érdekeit
is következtethetünk. A meglehets szokatlan szolgálta. Sajtó alá rendezte Apponyi Albert gróf
Samud névalak a Tomaj nemzetségnél volt hasz- beszédeit, szerkesztette (1907—1910) a Néptanítók
nálatban, pl. így nevezték Dénes nádor egyik flát, Lapjá-t. Ez id szerint szerkesztje a Kis Könyvki a XIII. század derekán élt. Ugyanezen nemzet- tár c. ifjúsági vállalatnak, melynek eddig megségnek hagyományos nevei közé tartozik a Dénes jelent 130 kötetébl kb. 20-at maga írt. A Kisnév, pl. az említett Dénes nádornak az apját is, faludy-társaság 1900. tagjává választotta. Fbb
egyik flát is ekkép hívták. Az újvári fispánság- munkái Székely Tündérország, székely népmesék
ban Samud flát 1199. is, 1220. is egy Dénes elzte és balladák (Budapest 1885)
kollektor, regény
meg s a Tomaj -nemzetség si birtoka, az abádi a székely népéletbl (1886) Testamentum és hat
rév környéke, éppen a régi Heves-Újvárban fe- levél (Budapest 1894, eddig hat kiadást ért s megküdt. Ugyancsak e nemzetségnek a Dráván túl is jelent több idegen nyelven is); Huszár Anna
voltak birtokai, ahol Samud flát csakugyan Bánk (regény, u. o. 1895); Magyar mese- és tnondavagy Bankó néven emlegethették. Föltehet tehát, világ (5 köt., u. o. 1896)
magyar népköltés
hogy ez a fúr a Tomaj-nemzetségnek volt egyik gyöngyei (u. o. 1897); Katalin (regény, u. o.
tagja s talán unokatestvére az említett Dénes fla 1897); A magyar nép múltja és jelene (2 köt.,
Dénes nádornak, az 1219-iki tárnokmesternek és u. 0. 1897) Athenaeum mssekönyvtára (u. o. 1898
újvári ispánnak.
—99, eddig 20 kis köt.) Csöndes órák (tárcák,
6. B., Bot fla, a haldokló Kálmán király pa- u. 0. 1899 és 1902); Falusi bohémek (u. o. 1899);
rancsára 1114. el akarta fogni Álmos herceget, ki Többsincs királyfi (magyar népmese 3 felvonásazonban az oltárhoz menekült elle. Csak a papok ban, 1900); Uzo7ii Margit {regény, 1901) A meseébersége szabadította meg a herceget, ki a dula- mondó (1902) Édes kicsi gazdám (1903) Rügykodásban meg is sebesült. B. megfutott, a Pilis- fakadás (1903): Szülföldem (1904); Grimm
erdben azonban lebukott lováról s nyakát szegte. válogatott meséi (1904) Hazánk története (1904):
Húsát saját kutyái falták föl. (Thuróczy Chron. Nagy magyarok élete (a 18 kötetre tervezett
II. r. 52. fej. Képes krónika 67. lap.)
bl eddig megjelent 12 kötet); Bárányfelhk
Benedek, 1. Aladár, családi nevén NáraylvÁn,a. (1907) Két gazdag ifjú története (1907) Honhatvanas és hetvenes években igen népszer költ, szerz Árpád (1908) Virágos kert (1909) loUi
szül. Aradon 1843 szept. 20. 1873-ban nül vette Miklós {\\i\0)\ Zsuzsika könyve {X.'dí.Q)
ezeken
BUttner Karolina (1. o.) írónt és jelenleg Buda- kívül több iskolai könyv.
pesten él. 1864-tl kezdve minden Budapesten
3. B. János, ügyvéd, orsz. képvisel, szül. Nyirmegjelent szépirodalmi lapba dolgozott szerkesz- balkányban 1863. Az egyetemet Budapesten vétette az üj Világ, Papagáj (humorisztikus), Uj gezte. A Vasárnapi Újságba és más fvárosi laIdk, Szépirodalmi Közlöny és Csöndes Órák cím pokba több szépirodalmi dolgot írt, melyekbl egy
szépirodalmi lapokat. Költészetét igen eleven fan- gj'üjteményt ki is adott. Ügyvédi vizsgálata után
tázia s gazdag hangulat teszi változatossá, s fleg Debreczenben telepedett lo s egj'szersmind a
a fájdalom elégikus hangulatát tolmácsolja. Debreczen c. laix)t szerkesztette. Tábortüzek c.
Mvei Költeniények (1866, 2. köt) Ujabb költe- alatt 1893. politikai verskötetet adott ki. 1901-ben
mények (1867): Legujalb költettiétiyek (1870); választották képviselvé s azóta szakadatlanul
Hulló levelek (1871); Arnyak, sugarak (1874); Az orsz. képviselje Hajdúböszörmény városnak. Az
epedés óráiban (S&my Iván néven, 1874); Áldozat- Egyetértésbe politikai és tárcacikkeket ír.
lánqok az új évezred hajnalán, hazaflas költemé4 B- Lajos, osztrák hadvezér, szül. Sopronban
nyek (1896); Örökzöldek, költemények (1900). 1804 júl. 14., megh. Grácban 1881 ápr. 27. A becs:
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Benedek

Újhelyi katonai akadémiából került ki és 184;6-ig,

amidn

a Krakóban támadt zavarok katonai
beavatkozást tettek szükségessé, alezredességig
emelkedett. Ott gyorsan és erélyesen járt el, felhasználva a lengyelek ellen a császári érzelm
parasztságot is. Mint ezredes 1848. Olaszországba
jutott, és ott különösen az 1848 márc. 23. vívott
mortarai diadal kivívásában volt nagy része. A
Bzárd háború befejezése után mint altábornagy
Haynau alatt Magyarországon szolgált. Itt a gyri
csatában és Komárom ostrománál vett részt és a
szregi csatában (aug. 5.) veszélyesen megsebehadosztályparancsnok
sült. 1854-ben lembergi
lett, 1859. pedig mint a VIII. hadtest parancsnoka mködött Olaszországban. Hadtestével a
solferinói csatában szerzett nagy dicsséget, amidn San-Martinónál egész napon át vitézül harcolt a számra túlnyomó szard sereg ellen, és végre
azt vissza is verte (jún. 24.). E részleges gyzelem
nem változtatott ugyan a csata és hadjárat sorsán, de B.-nek nagy hímevet szerzett, annál is
inkább, mert a többi császári vezér még annyi
eredménnyel sem dicsekedhetett. B. táborszernagy lett és Magyarországnak f kormányzásával
bízatott meg, mely tisztségrl Albrecht fherceg
1860 jún.-ban visszalépett. Az egész ország forrongásával szemben ers katonai kézre volt szükség. B. a hazafias tüntetésekkel szemben a végs
eszközökhöz nyúlt, de a közérzülettel szemben nem
ért el semmi eredményt. Kormányzása alatt különösen a nyelv dolgában némileg már enyhítettek az abszolutizmus rendelkezésein és a protestáns pátens végrehajtását is felfüggesztették. Az
októberi diploma kibocsátásakor B.-et Velencébe

helyezték

át.

h

Mint vitéz és
katona, kit a legénység szinte
bálványozott, B. igen nagy tekintélynek örvendett.
A Poroszország ellen való fvezérséget az északi
harctéren csak hosszas rábeszélés után, ill. parancsra vette át. A hadsereg csak lassan indult a
cseh határ felé, nem igen akadályozta a poroszokat a szorosokon való átkelésben, és minden egységes hadi terv hiján tisztán védelemre szorult. Az
elretolt hadtestek külön-külön verettek meg a
nachodi, skalitzi és gicsini csaták már megtörték a vitéz hadsereg erejét, mieltt dönt ütközetre került volna a sor. B. ekkor, július 1., táviratilag arra kérte felségét, kössön okvetetlenül
békét. A válasz az volt vigye a dolgot dönt
csata elé
B. erre seregét Königgratz vára közelében ers állásban összpontosította, abban a hitben, hogy a poroszok ágyukkal megrakott sáncai
eltt elvérzenek. De a porosz támadók, különösen
Franseeky hadosztálya, egyre több osztrák csapatot csaltak ki a véd mvekbl, éppen azokat, amelyeket B. a porosz trónörökös seregének várt megérkezésére tartalékul rendelt. így a III. porosz sereg megérkezésekor el volt döntve a vereség, annál
is inkább, mert egy porosz ezred szinte észrevétlenül jutott fel az ágyukkal megrakott chlumi halomra, az osztrák hadi állás kulcsához. Egyes hadtestek hsies önfeláldozása, a lovasságnak vitézsége, a kitn tüzérség már nem akadályozhatták
;

:

!

meg a

A

után hadi törvényszék elé állították, de az uralkodó
megszüntette ellene a vizsgálatot. Az egész hadjáratnak lett mintegy a bnbakja s adott becsületszava által hallgatásra kényszeríttetvén, nem is
védhette magát. Kisebb körben kitnen megfelelt kötelességének, de az egész hadsereg élén oly
kiváló ellenséggel szemben, mint a porosz, már
nem volt képes a beléje helyezett bizalomnak és
várakozásnak megfelelni. Élete végéig nem sznt
meg sorsának tragikus fordulatát és megaláztatását fájlalni. Özvegye (megh. Grácban 1895
szept. 16.) naplófeljegyzéseit, melyek különösen
az 1866-iki háborúra vethettek volna világot,
megsemmisítette. Tle egjéhiréLntFriedjungiho.)
Harc a német hegemóniáért círuü
számára
(magyarul megjelent 1903. az akadémia kiadásában, 2 köt.) számos érdekes dolgot tudott meg B.
életébl 8 az 1866-iki háború történetérl. V. ö.
Wertheimer Ede, B. in Ungarn (Pester Lloyd
1901 ápr. 16) Sybel, Begründung des Deutschen
Reiches, V. kötet; Schlichting, Moltke u. B.;
Schlieffen német tábornok tanulmánya B.-röl
(P. Napló 1911 ápr. 26.),
5. B. Lajos, a nemzeti színház korán elhunyt
mvésze, szül. Pesten 1858., megh. u. o. 1890 dec.
26-án. 1876-ban a Nemzeti Színházhoz szerzdtették kisebb szerepekre. Szerepeinek egy részét
Halmitól örökölte s fkép a francia vígjátékokban jeleskedett, de a klasszikus stíl színmüvekben is kitnen bevált.
6. B. Marcell, fgimnáziumi tanár és író, szül.
1885 szept. 22. Budapesten, B. Elek (1. o.) fia. Költeményei és tanulmányai mellett több drámai
mvet fordított. Megjelent mvei Don Jüan feltámadása, verses regény (Budapest 1904); Ficíor

mve

;

:

Hugo
dráma

élete és
(u.

o.

müvei (u. o. 1911) Az erösebh,
Szinmüfordításai Rostand,
;

1911).

:

A

napkeleti királykisasszony (1904);Wilde, Flórenci tragédia (1908); Shaw Bemhard, Cathel

Byron mestersége

(1911).

B. Mihály, ref. püspök, szül. Nagydorogon,
Tolna vmegyében, 1748., megh. Debreczenben 1821
ápr. 23. Tanult Modorban és Debreczenben. Három
évet a baseli, utrechti, franekeri, oxfordi, haUei és
göttingeni egyetemeken töltött. Hazajvén, 1777.
7.

debreczeni lelkész lett, 1791. a tiszántúli egyházkerület aljegyzjévé, 1798. fjegyzjévé, 1806.
pedig püspökévé választotta t. Munkái Magyar
grammatika (Bécs 1795, a híres «debreczeni gram:

matika », melyet többek közremködésével szerkesztett); Útmutatás a ker. vallás eladására
(u. 0. 1804—1808). Szerkesztette továbbá a magyarországi négy egyházkerület megbízásából a
most is használt énekeskönyvet elszóval és imádságokkal.

Benedek,

kisk.

Alsó-Fehér

vm.,

1.

Boros-

benedek.

Benedek apátsága
Ahhatia

S.

(Szf.

Benedek apátsága,

Benedicti de juxta

Gron [Garam]).

Géza 1075. temploma eredetileg román stíl volt, de a XIV. sz. gótikussá változtatAlapította

I.

ták. 1435-ben a templomot és a kolostort a hussziták, 1442. pedig a hegyi városok gyújtották fel.

1451-ben ismét a hussziták kezébe került, akiktl
A templomot újra
hadjárat rendbehozták ós 1483. felszentelték. A mohácsi vész

teljes felbomlást. (L. Königgratzi csata.)
B. Olmützbe vezette vissza seregé romjait és ott

felmentetett a fparancsnokság alól.

Benedek apátságra
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Hunyadi János visszaszerezte.

Benedek de

—

Zolio

után 1534. 1. Ferdinánd az apátságot Josephyth
Ferenc zengi püspöknek adományozta. II. Miksa
pedig 1665. az egész apátságot javaival együtt
az esztergomi káptalannak engedte át, amely azt
még most is birja. Templomát az idö viharai s a
sokféle javítás annyira elrontották, hogy az esztergomi káptalan már 1880. elrendelte a javítást.
A munkát már meg is kezdték, midón 1881 júl. 21.
éjjel közbejött a tzvész, mely a templomnak, a
toronynak és a monostor magtárszámyának tetzetét egészen elhamvasztotta, mire a káptalan a
templom gyökeres átjavítását határozta el és azt
Storno Ferenc és fia Kálmán mépítészek tervei
szerint 1883—1885. régi gót stílusában helyre is

Benedek-rendiek
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Stambergi-tó mellett.
és 111

ni

A

B.-nak jelenleg 161

férfi

tagja van.

Benedeki, kisk. Bereg vm. latorczai j.-ban,
641 rutén és német lak, u. p. Beregrákos,
u. t. Munkács.
Benedek-rendiapácák, vagyisanursiaiSzt.Benedek szabálya szerint ól szerzetesnk. Alapítójuknak Szt.Skolasztikát,8zt.Beneáek nvérét tartják. A nyugati egyház nkolostorai a VI. ós VII.
sz.-ban a Benedek-rend szabályaitól részben telje(1910)

;

sen elüt, részben pedig azokkal csak elegyített
szabályok alatt éltek. Csakis aVIII. sz.-ban történt,
hogy valamennyi nyngategyházi nökolostor a Szt.
Benedek által adott szabályok szerint való élet-

úgy hogy most hazai memlékeink módra utasíttatott. Fegyelmök idvel meglazult,
elkel helyet foglal el. V. ö. Knauz N., kolostoraik elkel családokból származó hölgyek
A Garam melletti Szt. Benedek apátság (Eszter- eltartó intézeteivé lettek, amelyekben a fogagom 1890) Sohematismus V. Cleri A. D. Stri- dalmak megtartása egyáltalán nem kívántatott.
goniensis (1911). Gerecze, Memlékek II.
A XVI. sz. vége felé egyes erélyesebb fejedelemállították,

sorában

;

Benedek de Zolio,

1440. zágrábi püspökké vápápa, mindenesetre Ulászló
király kérelmére, ki attól félt, hogy B. a horvát
és sziavon rendeket elidegeníti tle, elrendelte,

asszonyok reformokat hoztak be kolostoraikba,
melyekhez azután mások is csatlakoztak ós így
a B. között egyes kisebb testületek (kongregációk) keletkeztek ilyenek a Kálváriahegyi Mihogy Demeter tinnini püspökkel egyházmegyét asszonyunkról nevezett kongregáció és a Legcseréljen. Ez ellen azonban óvást emelt úgy B., méltóságosabb Oltári szentség örökös imádásáról
mint a káptalan. V. Miklós 1447-ben megbízta nevezett kongregáció, mely utóbbit Bar Katalin
János bibomokot, magyarországi követét, hogy (1. 0.) alapította.
az ügyet vizsgálja meg és ha jónak látja, semmiBenedek-rendiek (henediktinusok, bencések),
sítse meg IV. Jen pápának rendelkezését. Az neve a nursiai Szent Benedek (1. Benedek szentek,
ügy négy éven át függben maradt. Az újabb 1.) szabályai szerint él szerzeteseknek. Szt. Benevizsgálatnak eredménye az lett, hogy V. Miklós dek szabályai szerint elször is a monte-cassinói
1451. elrendelte a cserét; de csakhamar észreve- kolostor szerzetesei, kiknek élén Szt. Benedek mint
vén, hogy tévútra vezették, B.-t visszahelyezte a apát állott, kezdtek élni s azért e kolostor ln anyazágrábi püspökségbe.
kolostorává a messze elágazó, világhír BenedekBenedekiaiu, kisk. Liptó vm. liptószentmiklósi rendnek, amelynek tagjai a ker. tökéletességre
j.-ban, (1910) 259 tót és magyar lak.
postahivatal, való törekvésen és a kézimunkán kívül mindjárt
n. t. Lipt szen tmiklós.
kezdetben a tudományok ápolása körül is nagyBenedekíalva, kisk. Szilágy vm. szilágycsehi tevékenységet fejtettek ki. Különösen a fuldai,
j.-ban, (1910) 546 oláh és magyar lak. vasúti állo- st.-gaUeni, korveii, st.-blasieni, reichenaui stb.
más, táviróhivatal u. p. Bsháza.
kolostorok tntek ki nagyszer köny^iárak léteBenedek-féle deklaráció, XIV. Benedek pá- sítése, a klasszikus írók termékeinek megrzése és
pának 1741 nov. 4. kelt az az elhatározása, amely- másolása, nemkülönben az akkortájt zött mvében kimondja, hogy a hollandiai államokban meg- szetek és tudományágak ápolása által. A Merokötött vegyes házasságok, úgyszintén a katoli- vingiek m"alkodásának végs éveiben lábrakapott
kusok házasságai érvényesek, ha alattomosan, egyetemes féktelenség és erkölcsi lazultság a benvagjas a tridenti házasságkötési forma ügyeimen cés kolostorok falai közé is beszivárgott és a szerkívül hagyásával köttettek is meg, ha a házassá- zetesek fegyelmét nagy mértékben meglazította,
got kötök az engedélyezett területen igazi vagy amirl ((tiszteletreméltón (Venerabilis) Péter, valalátszólagos lakóhellyel bírnak. A pápai dekrétum mint az akkori zsinatok szomorú képet nyújtanak.
címe: Declaratio cum instructione super dubiis A VIII. sz. végén magából a Szt. Benedek-rend
respicientibus matrimonia in Hollandia et Belgio kebelébl hatalmas reformátor támadt anianei Szt.
contracta et eontrahenda. Ez a Benedictina csak Benedek (1. Benedek szentek, 2.) személyében, ki
határozott pápai intézkedés által terjeszthet ki miután az általa alapított anianei kolostorban (Délmás területre. Ki van pedig terjesztve a Bene- Franciaországban) Szt. Benedek szabályait eredeti
dictina KonstantinápoljTa, Boszniára, Oroszor- szigorúságukban életbeléptette, lankadatlan buzszágra, Irlandra, Németország nagy részére, galommal azon fáradozott, hogy az üdvös reforQuébec-, Canada-, Uj-Orléans-, Malabai* és Bom- mot valamennyi bencés kolostorra kiterjessze.
bayra.
A reformra és újjászervezésre irányuló törekvéBenedek-hittérittársaságf Conj^rr^a/ío Otti- seknek tulajdonítandók a mind nagyobb számban
liemis pro missionibus exteris), benedekrendi létesült kongregációk, melyek által egyes anyakokongregáció küls missziók számára. Alapították lostorok a körülöttük fekv kisebb-nagyobb számú
1884. F- és anyaháza St. Ottilienben (Fels- kolostorokkal szorosabb viszonyba és összekötteBajorország) van. 1887-ben megkapta Német- tésbe léptek, velük együtt Szt. Benedek ugyanama
Keleti-Afrika déli területét apostoli prefektura szabályainak engedelmeskedtek és felettük a felgyanánt, 1902. apostoli vikariátussá emelték. ügyeletet gyakorolták. így keletkeztek FranciaNi ágának háza 1904 óta Tutzingban van a országban a clugny-i kongregáció (910) Olaszorlasztatott. IV.

Jen

;

;

;

;

:

:

Révai Nagy Lexgcona,

III.

T<öt.

;

;

—

Benedek-rendiek

(1018), valombrosai (1036)
és monte-olivetói (1319), amely utóbbival 1582. az
Oltáriszentségrl nevezett kongregáció egyestilt
új szerNémetországban a kirschaui (lÓ69)8tb.

szagban a canuddolii

St

zetesrendek is támadtak a Benedek-rend életers
fáján így (1073) a grammontiak, (1119) a m^terciek^ fontévravdiak, guühertinek, humiliátok,
cölesztmiék, feuillantok, trappisták rendje stb. A
Benedek-rend ez elágazásai sokban elütöttek a
törzstl, amelybl kihajtottak, és többen közülök
önálló rendekké fejldtek (pl. a ciszterciek, kamalduliak stb ).
Ez új szerzetesrendeknek, különösen a cisztercieknek elterjedése, nemkülönben a kolduló szerzetek keletkezése folytán a VIII. sz.-ban a Benedekrend vesztett régi tekintélyébl s befolyásából és
hanyatlani kezdett. Sikerteleneknek bizonyultak
a viennei (1311) és valenciai (1322) zsinatoknak a
Benedek-rend reformálására irányuló határozatai
és a XII. Benedek pápa által (1366) kiadott JBew€;

dictina

constitutio

sem

volt

—
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foganatosítható.

Mindezeknél azonban több eredménnyel mködtek
a rendnek javításán egyes lelkes férfiak; így
Olaszországban Barbo Lajos, padovai apát (a
XV. sz. elején) és különösen Rode János trieszti
és Mindeni János clusi és biu-sfeldi apátok (1433
körül) Németországban. Hatalmas lendületet adott
e reformtörekvéseknek a trienti zsinatnak az a ha-

Benedek-rendiek

pök kérésére a szerzeteseket összegyjtötte és szá-

mukra Pannonhalmán Szt.Márton tiszteletére 996.
kolostort és kápolnát építtetett. Ez volt hazánkban az els szerzetes testület. A pannonhalmi kolostor els apátja Asztrik vagy másként Anasztáz
volt a Ubici nemzetségbl. Géza halála után
fia,

István

még

szilár-

dabb alapokra fektette
a pannonhalmi apátsá-

amennyiben 1002.
kiadott adománylevelében a pannonhalmi
got,

kolostornak megadta
mindazokat a jogokat,
melyekkel a híres
monte-cassinói kolostor A pannonhalmi Benedek-rend
címere.

melyeknek egyik

bírt s

kiváló pontját az

is te-

szi, hogy a monostor apátja jóllehet nem püspök,,
saját területén mégis püspöki joghatalmat gyakorol és közvetetlenül a római pápának van alávetve. Ezenkívül Szent István még négy benedekrendi apátságot alapított ; a pécsváradit, bakonybélit, szalavárit és a Szt. Ipolyról nevezett zoborhegyit. A késbbi királyok és egyes föiu-ak is új
apátságokat állítottak fel a XI XIII sz.- okban.

—

A

kereszténységnek hazánkban való megszitározata, mely szerint az eddig elszigetelten álló lárdulása után Szt. Benedek fiai nemzetünknek a
kolostorok egymás között kongregációkká ala- tudomány, mvészet, ipar és észszerií f öldmívelés
kuljanak, így keletkezett a VIII. Kelemen pápa terén lettek mestereivé. A tatárjáráskor azonban
által 1604 megersített Szt. Vanne és Hidulf- a benedekrendi kolostorokat is gyászos sors érte
féle kongregáció, melybl nemsokára (1618) a csupán három ersség dacolt sikerrel a tatárok
még tekintélyesebb és híresebb Szt. Mór-féle ellen Esztergom, Fehérvár és Szentmárton, melykongregáció (eongregatio S. Mauri) fejldött ki. nek apátja, Oros, erélyesen védelmezte várrá
A maurinusok fleg papnevelöintézetek és ne- alakított kolostorát. IV. Béla alatt a nemzettel
mesi iskolák vezetésében, úgyszintén a magasabb együtt a benedekrendi szerzet is csakhamar új
egyházi tudományosság mvelésében tntek ki. életre támadt. A gyakori harcok és a kolostorok
Egyes tudományágak, mink a paleográfia, krono- növekv gazdagsága azonban meglazította a szerlógia, patrológia, egyenesen nekik köszönik tudo- zetesi fegyelmet a magyar B.-nél is. Ennek megmányraugra való emeltetésöket. Mabillon, Mont- gátlására már a IV. lateráni zsinat (1215) többi
faucon, Marténe, Iiuinart,Bouquet stb. e nagyhír között azt a határozatot hozta, hogy a benedekrendnek voltak tagjai. A XVIII. sz. forradalmi rend kolostorai, a ciszterciták példájára, kongrevihara e jeles intézményt is elsöpörte. Bevégezet- gációlcká alakuljanak s apátjaik három évenkint
lenül maradt munkáik folytatását az ac^émie káptalant tartsanak, melyre minden kolostor f-'
des inscriptions vette fel.
nöke megjelenni tartozik. Minden ily káptalan
Pessler töiiénész számítása szerint a Benedek- alkalmával választottak egy elnököt, kinek más
rendbl 13 évszázados fennállása óta kikerült: két alárendelt apát kíséretében joga, st köteles15,700 író, 4000 püspök, 1600 érsek, 200 bíboros, sége volt az egyes kolostorokat a fegyelem pontos
24 pápa, 1560 kanonizált és 5000 kanonizációra megtartásacéljából meglátogatni. A XV. sz.-ban
méltó szent továbbá ez id alatt 43 császári és a bencés apátságokra részint világi papokat, részint
44 királyi vérbl származott tagja volt a rend- más szerzeteseket neveztek ki (ú. n. kommendatárnek. Ausztriában a Benedek-rend ez id szerint apátok). II. Ulászló király azonban 1500. e visszás
mintegy 1600 rendtagot számlál; legnevezete- és jogtalan eljárást megszüntette és Benedeksebb kolostoruk pedig a kremsmünsteri, maria- rendi apátságokra magából a rend kebelébl lépzelli, a bécsi úgynevezett skót kolostor stb. 1834 tetett el arra alkalmas férfiakat. A meglaziüt
óta Bajorországban és 1875. Poroszországban is szerzetesi fegyelem helyreállítása végett pedig üdújra feléledtek.
vös intézkedéseket tett, amelyeket II. Gyula pápa
Magyarországba a B. már Géza fejedelem alatt is helybenhagyott s egyszersmind megersítette a
jöttekj különösen az I. Ottó császár és Géza kö- királynak azt a felterjesztését is.mely szerintTolnai
zött 973. kötött béke alkalmából, melynek egyik Mátét szentmártoni fapáttá és a magyarországi
pontjában az is ki volt kötve, hogy az evan- B. általános káptalanainak örökös elnökévé tette 8
géliumot hirdet papoknak szabad legyen Ma- ezt a kitüntetést utódjaira is kiterjesztette. Ekként
gyarországba jönniök. Ezek azonban, mint hit- a magyar koronához tartozó bencés apátságok,
téritk, szétszórtan éltek és kolostori testületet számra mintegy hetven, mind a pannonhalmi apátnem alkottak. Géza fejedelem Adalbert prágai püs- ság hatósága alá kerültek s ennek fnöksége alatt
:

;

-;

-
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az eddig elszigetelt kolostorok egy egésszé olvadtak össze.
A mohácsi vész a Benedek-rendet is súlyosan
érintette. A török hadak elöl menekül szerzetesek
kolostoraikat elhagyva, részint a védelmi harcban estek el, részint pedig a külföldön kerestek
biztonságot. Az elhagyott apátságok és kolostorok
birtokait pedig majd egyesek foglalták le, majd
pedig a nemzet vagyonába olvasztották. Amely
apáteágot pedig, mint pl. a szentmártonit, még le
nem foglaltak, ez sem birt többé szerzetesi jelleggel; javadalmasa rendesen valamely magasabb
állású egyházi férfiú volt, ki néhány világi papot
tartott a kolostorban. A magyarhoni B. e szomorú
haldoklása egész 1638-ig tartott. Ebben az évben
a pozsonyi országgylésen fpapjaink mindent
a Benedekelkövettek III. Ferdinándnál, hogy
rend visszaállítására birják. A király hajolván
kérésükre, a rend felállítását a szentmártoni
apátsággal meg is kezdette. A törökök kizetése
után 1687-ben Pozsonyban tartott országgj-úlésen
Simoncsics Gellért, akkori fapátnak sikerült az
ország rendéinél kieszközölni, hogy az elidegenített benedekrendi apátságok a rendnek \-isszaadassanak. I. Lipót hajlandó volt erre oly föltétel
mellett, ha a fapát a visszaadandó apátságokért
bizonyos összeget tesz le ama hadi költségek fejében, melyek e javadalmaknak a törökök ellen
való megvédésére igényeltettek. Minthogy azonban a fapát képtelen volt a kivánt összeget letenni, csakhogy minél több bencés apátság helyre
álUttassék, késznek nyilatkozott a kérdéses apátságokat az örökös tartományok benedekrendi
apátjainak kiválthatás végett átengedni abban a
reményben s egyúttal kikötéssel, hogy kedvezbb
körülmények között azokat lassankint visszafogja
váltani. így jutott Szála vár a göttweihl, a telki
a bécsi skót és Tihany az alsenburgi apátság

t
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thums nach der Regei des

h.

Benedikt (1890—

JanauscJiek, Bibliographia Bemardina és
Xénia Bemardina (Wien 1891, 6 köt); Erdélyi
1892)

:

L., A pannonhalmi Szt. Benedek-rend története
(I-X. köt).
Benedekvágása, kisk. Sáros vm. tapolyij.-ban,
(1910) 362 tót lak. u. p. Sósfüred, u. t. Felsvízköz.
Beneden, 1. Péter Joseph, belga zoológus, szül
Mechelnben 1809 dee. 19., megh. Löwenben 1894
jan. 8. A genti s azután a löweni kat egyetemen
volt tanár. Különösen az emberben élsköd férgek
tanulmányozásával foglalkozott s idevonatkozó
munkája, Iconographie des helmtnthes ou des vers
parasites de l'homme, 1860. jelent meg. Nevezetesebb nagyobb mvei Ostéographie des cétncés
;

:

vivants et fossLles(Ser\'aÍ8- vei közösen,Parisl868—
1877) La vie animale et ses mystéres (Bmxelles
1863) Les fouilles au trou des Nutons de Furforz
Les chauves-souris de l'époque du
(u. 0. 1865)
mammouth et de l'époque actuelle (London 1871).
2. B., Eduárd, az elbbinek fia, szül. 1846
márc. 5., megh. 1910 ápr. 28. A lüttichi egyetemen a zoológia tanára volt. Különösen az alsóbb
rend állatok bonc- és fejldéstani tanulmányozásával foglalkozott.
;

;

:

—

Benedetti,

Vinceiit, gróf, francia államférfiú,
Bastiában, Korzika szigetén, 1817 ápr. 29.,
megh. Parisban 1900 márc. 28-án. 1846 óta francia konzul volt Kairóban, 1851. mint követségi
titkár Konstantinápolyba ment, ahol 1854. ügyviv lett 1855. visszahívták Parisba a külügyminisztériumba. Az 1856-iki kongresszuson titkári
minségben szerepelt. Miután az olasz kérdésrl
szül.

;

Cavour gróffal (1. o.) már korábban értekezelt, III,
Xapolen császár 1861 aug. 10. Tortnóba nevezte ki
francia követnek 1862 aug.-ban %'isszahí%'ták és
1864 nov.-ben mint követet Berlinbe küldték. Az
1866-iki háború alatt a mkolsburgi békealkudoideiglenes birtokába, melyek azonban most már zások alkalmával Mainz és a Pfalz átadását kövissza vannak váltva és flókapátságait teszik a vetelte Franciaország részére, de hasztalan. 1867pannonhalmi fapátságnak. II. József a többi ben pedig Bismarcld:al egy
írásba foglalt
hazai szerzetes rendekhez hasonlóan 1786-ban a tervezetet közölt, mely szerint Dél-Németország
Benedek-rendet is feloszlatta és elrendelte birto- Poroszországhoz, Belgium pedig Franciaországkainak a vallásalaphoz csatolását a rend tagjait hoz volna csatolandó. 1869 máj.-ban grófi rangra
pedig részint egyes püspöki vmegyékben lelki- emelték. 1870 július B. megbízása értelmében
pásztoroknak, részint az ifjúság tanítására alkal- Emsben Vilmos királyt arra a kötelez ígéretre
mazta. Ferenc király azonban 1802. ismét vissza- akarta rábírni, hogy ez soha sem fogja Lipót hoállította a rendet és a szerzetet arra kötelezte, henzoUerni herceg spanyol jelöltségét támogatni.
hogy 10 gimnáziumot tanárokkal lásson el.
Vilmos király nem volt hajlandó ilyféle kötelezettEz id szerint a B. hazánkban öt f- (Eszter- séget elvállalni, midn pedig B. ez ügyben júl. 13.
gom, Gyr, Sopron, Komárom, Kszeg) és egy kevésbbé ildomos módon új kihallgatást kért, a kialgimnáziumot (Pápa) tart fenn és ezenkívül 23 rály azt üzen tette neki, hogy nincsen semmi monhelységben lelkipásztori tisztet végeztet tagjai danivalója. B. errl jelentést tett Napóleon csááltal. Az 1802-iki visszaállító oklevél alapján a szárnak, ki ezt az incidenst és a Bismarck által
szerzet mindazoknak a jogoknak birtokába jutott, közzétett «em8itávirat»-ot vévén ürügytil, ahadmelyekkel eltörültetése eltt birt így a pannon- izenetre határozta el magát. B. júl. 14. visszautahalmi fapát elkülönzött területén most is püspöki zott Parisba, Bismarck pedig, hogy a kitör hájoghatóságot gyakorol: négj- javadalmas flók- borúban az angol közvéleményt a németeknek bizapátsággaí, ú. m. tihanyi, bakonybéli, zalaapáti és tosítsa, a B.-tl átadott, Belgium bekeblezésére vodömölkivel bir, melyeknek apátjait ö nevezi ki és natkozó okiratot közzétette a Timesben. B. Ma
csupán megersítés végett terjeszti fel a király Mission en Prusse c. mben igazolni iparkodott
elé. A fapáti méltóságra a rend tagjai hármat diplomáciai eljárását (Paris 1871). A császárság
jelölnek, kik közül a felség egjet kinevez. Mos- bukásával egyébiránt politikai pályája véget ért.
tani fapát Hajdú Tibor (1. o.). V. ö. Studien u. Midn 1893 jan. havában Bismarckra ellenfelei azt
Mittheilungen aus d. Benedictiner- u. Cist.-Orden
fogták rá, hogy
a júl. 13-iki Parisba küldött
Srhmieder, Aphorismen zur Geech. des Mönch- távirat szövegét, Vilmos király tudtán kívül, szán;

—

;

:

—

;;

;

—
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dékosan oly sórtöen fogalmazta, hogy a háborút
kikerülhetetlenné tegye, B. Is még egyszer hozzászólt a hadizenetkórdé3éhez(B3saisdiplomatiques,
Paris 1895 és Nouvelle sórie 1897). V. ö. Bothan,
La Francé eii 1867 (Paris 1886, 2 kötet).
Beuedetto (ol.) a. m. áldott. B. da Sant' An-

—

Benedict

figurális mvei
el. Díszít érzéke igen finom
jelentéktelenebbek harmonikus dekorációinál. Általában használatos nevét Rovezzanóban lev birtokától nyerte.
;

Benedicamus Dominó (lat.) a. m. magasz-

E szavakat mondja az oltár felé
Szent Antal ró- fordulva az áldozó-pap a szt. mise végén, a szomai temploma után elnevezve, melyben a szent kott «Ite missa est)) helyett, valahányszor az egynevenapján (jan. 17.) szaraarakat s egyéb házi álla- ház violaszin miseruha használatát parancsolja.
Benedicite (lat., ((mondjatok áldásta), ama
tokat megáldanak. Bufemisztikusan gyakran ((átrövid ima kezdete, amelyet különösen kolostorokkozott)) jelentésben használják.
Benedetto da Majano, olasz építész és szob- ban evés eltt szoktak mondani. így kezddik torász, szül, Firenzében 14i2., megh. 1497 máj. 27. vábbá ama hálaima is, amelyet az izzó kemenEleinte bátyjával, Giuliano da Majanóval együtt cébe vetett három ifjú mondott (Dán. 3.). A bredolgozott annak firenzei mhelyében, utóbb ön- viárium dicséreti részében mindennap elmondják.
Benedict, 1. Henrik, orvos, szül. Bécsben
állóan készítette szobrászati és építészeti
orvosi tanulmányait a budapesti egyetevoit, A XV. sz.-beli firenzei építész-szobrászok 1871.
közül a legkiválóbbak egyike. Többnyire már- temen végezte. 1894. avatták orvos-doktorrá. Már
síremlékek, oltárok, tanuló korában nagy szorgalommal foglalkoványból faragott mvei
kutak stb.
szép kompozíciójukkal, finom, tet- zott fiziológiai és patológiai kémiával, Budapesten
szets plasztikai díszükkel tnnek ki. A legneve- Klug tanár és Freiburgban Baumann intézetében.
zetesebb közülök Szt. Savinus síremléke a faen- Miután 10 évig volt tanársegéd, 1908. magántazai székesegyházban (1470 körül)
a firenzei Sta nári képesítést nyert az alkati betegségek kór- és
Croce templom pompás dísz márvány- szószéke, gyógytanából. Nagyszámú irodalmi dolgozatai fB. leghíresebb müve (1480 körül) Aragóniái Má- leg az anyagforgalom élettanára és patológiájára,
ria síremléke és szobrokkal, dombormvekkel ékí- másrészt az idegkórtanra, a szív és a vérerek
tett oltár a nápolyi Monté Oliveto templomban
megbetegedéseire vonatkoznak. A cystin-kiváFilippo Strozzi síremléke a firenzei Sta Maria lasztásról és kénkiválasztásról készített laboratóNovella templomban; oltárok a sangimignanói riumi dolgozatai méltó elismerést szereztek szákáptalani templomban, Pietro Mellini mellszobra mára. 1911 februárban közkórházi forvossá ne(Firenze, Museo Nazionale) Filippo Strozzi mell- vezték ki. Munkatársa e Lexikonnak is.
szobra (Paris, Louvre). Nagy építészeti mvei kö2. B. Móric, orvos-tanár a bécsi egyetemen,
zül a firenzei híres Palazzo Strozzi, a kora renais- szül. Vasváron 1835 júl. 6-án. Bécsben tanult
sance leghíresebb épületeinek egyike áll els he- eleinte matematikával és fizikával foglalkozott,
lyen. B. tervezte Filippo Strozzi számára, de halála 1854. kezdte orvosi tanulmányait és 1859. avatután Simoné Cronaca fejezte be. A firenzei palota- ták orvos-doktorrá. Rész vett az 1859 és 1866-iki
típusnak finomodott, formailag rendkívül harmo- háborúkban. 1861-ben az elektrotherapiából manikus megoldása. Vasari szerint B. Hunyadi gántanári képesítést nyert, 1869. rendkívüli, 1899.
Mátyás király számára is dolgozott, még pedig rendes tanárrá lett. Nagyszámú tudományos dolelször intarziákkal díszített pompás bútorokat gozatai az idegkór és gyógytan, antropológia,
készített, ezek azonban útközben elpusztultak, szem és fülgyógyászat körébe vágnak. Nevezeúgy hogy ezután márványból és agyagból alkotta tesebb mvei Elektrotherapie (1868) Nervenmveit, melyek ca kh-álynak nagyon megtetszet- pathologie und Elektrotherapie (1874—75) Psytek)). Mindebbl azonban misem maradt reánk.
chophysik der Morál (1874)
Kraniometrie und
Benedetto da Rovezzano (tkp. de Grazini), Kranioskopie (1888) Seelenkunde des Menschens
olasz építész ós szobrász, szül. Pistojában 1474., (1895) Kristallisation und Morphogenesis (1904)
megh. 1552 után. Valószínleg Matteo Civitalé- Physiologie und Pathologie der Zirkulation und
tonio,

együgy emberek

taljuk az Urat

!

jelzése,

m-

;

—

—

:

;

;

;

:

;

;

;

;

;

nek volt tanítványa, els nagyobb mvei Genová- ihrer Organe (1907) Aus meinem Lében (1906).
ban keletkeztek. 1500 körül Firenzében telepedett
Benedict, Július, német zongoramvész és zele. Itt készítette els sorban S. Giovanni Gualneszerz, szül. Stuttgartban 1804 dec. 24., megh.
berto síremlékét, melynek részei a firenzei S. Tri- Londonban 1885 júu. 5. Apja zsidó bankár volt,
nitá templomból nagyrészt a Bargellóba kerültek, ki fiát gondos nevelésben részesítette. 1822— 25-ig
;

továbbá az Altovitiek síromlókét a SS. Apostoli
templomban, Piero Sodoriniét a Carmine templomban. Oddo Altoviti számára palotát épített a
SS. Apostoli templom mellett. 15^0 körül Angolországba ment B. és Wolsey bíborosnak nagyszer síremléket készített. A bíboros bukása után
VIII. Henrik a maga számára foglalta le, de Cromwell alatt megfosztották bronzszobraitól és ma a
márványszarkofág Nelson hamvait rzi a londoni
Szt. Pál templomban. 154.3 eltt B. Firenzébe tért
vissza. Utolsó

mve

1552-böl való

pompás

oltár

Bécsben a Kánitnerthor-szinház karmestere volt,
azután beutazta Német- és Olaszországot Nápolyban, a kat. hitre tért s a San-Carlo színház
zeneigazgatója lett mint zongoramvész is több
olasz városban tetszést aratott. 1831-ben Parisba
ment, hol Bóriot-val ós Malibrannal ismerkedett
meg, kilvnek ösztönzésére Londonba költözött. Egy
nagyobb hangvereenyutazást kivéve, melyet 1850
1851-igLiud Jennyvel Amerikában tett, állandóan Londonban maradt és mint zongoramvész,
zeneszerz és karmester vált híressé. Számos zon;

;

—

a S. Trinitá templomban. Ugyanezen évben a val- goramílvot (szonáták.variációk, fantáziák, szalonlombrosai kolostorba vonult vissza. B. a firenzei és hangversenydarabok), irt, tov. a Rose of Erin,
építész-szobrászok sorában elkel helyet foglal Emeato e Giacinta ós Portoghesi a Qoa c. operákat.

;

;
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Beneficium Inventarll

Benedek-féle Eigensinn ; Die Dienstboten Die Hochzeitsreise
Die Eifersüchtigen ; Der alté Magister Der VetBenedictina constitatio, 1. Benedek ren- ter ; Die zártlichen Verwandten Aschenbrödel.
Termékeny író volt, kinek darabjai sokáig nagy
diek.
népszerségnek örvendettek,mert ügyesen vannak
Benedictio (lat.) a. m. áldás, szentelés.
Benedíctio nnptlalis, 1. Házasságkötés. megszerkesztve, komikai erben sem szkölködBenedictis, Jacohus de (Benedetti), 1. Jacopone. nek és párbeszédei sokszor szellemesek de közBenedictsson, Vidoria, szül. Bruzelius, svéd napiak, laposak, mélyebb fölfogás és költiség nélírónö (mint ilyen Ahlgren Emst néven ismeretes), líüliek, azért le is szorultak a színrl, összeszül. Trelleborgban 1850 március 6., 1888 júl. 22. g>iijtött színmüvei 1846—74, 27 kötet. Egyéb
testben és lélekben megtön'e, megölte magát Ko- munkái Der mndliche Vorixag (3 kötet, 3. kipenhágában. Egyszer stílus, pompás jellemzés, adás 1871): Das Wesen des deutschen Rhythmus
élénk helyzet-rajzolás által tnt ki. Leghíresebb (1862) Katechismus der deutschen Verslehre (2.
regényei Pengar (Pénz, 1889) és Marianne (1890), kiad. 1879) Katechismus der Redekunst (3. kiad.
az elbbi egy boldogtalan, az utóbbi egy boldog 1881). Kitn rajzok: Bilder aus dem Schauspielerleben(1851, 2 köt.). Hagyatékából megjelent
házasság mesteri jellemzése.
Benedictus, 1. Mise.
könyve: Die Shakespearomanie (1873) a legBenedictus Levita gyjteménye, az egyház- nagyobb drámakölt bárgyú és botrányos lehorjogi hamisított források gyjteményének egyike. dása. Sok darabja magyarul is szime kertüt.
declaratio,

t. i.

1.

;

deklaráció.

:

;

;

:

:

;

:

Három könyvbl és négy függelékbl áU. A IX. sz.
közepe táján keletkezett s elször 857. használták a chiersji birodalmi gylésen. Szerzje ismeretlen s a Benedictus Levita költött név. Ennek a
Benedictus Le\itának tulajdonítják az álizidori
gyjtemény (1. o.) szerzségét is.
Benedikó, kisk. Árva vm. námesztói j.-ban,
(1910) 372 tót lak.
u. p. Mutne, u. t. Námesztó.
Benediktbenern, község Oberbayem bajor keniletben, vasút mellett, (i905) 1044 lak. egykoron
híres apátság állott mellette, amely most rokkantak házául szolgál. Tle D.-re van az 1804 m.
magas, meredek és szép kilátást nyújtó Benediktenwand. V. ö. Dajfiier, Gresch. des Klosters B.
;

:

Beneficia non obtradnntnr

(lat.)

a.

m.

a jótéteményt senkire sem erszakolhatjuk rá.
Beneficiarins (lat.), javadalmas ; beneficiatus, javadalom. L. Egyházjavadalom.
Beneficiam (lat.) a. m. jótétemény, kedvezmény, privilégium a középkori germán jogokban visszavehet hbér oly javak megjelölésére
is használják, amelyek haszonélvezetét fizetésül
átengedik.
5. az egyházjogban, 1. Egyházjavadalom.
;

;

—

Beneficium abstinendi

{\ííX),\.

Jus ahsti-

nendi.

Beneficium adhaeslonis, a 6p.387.§-ában
kimondott az az elv, hogj" a fels bíróság a feleb(München 1893).
bez vádlott javára szolgáló körülmény alapján,
Benedikt-féle kraniométer, egy hajszálke- ha az más vádlottra nézve is fennforog, az ítéleresztes nagj'ítóval fölszerelt, mikrometrikus pon- tet az utóbbi javára is megváltoztatja, habár fetosságú koponyamér, mely a koponya minden
pontjának helyét, az egymásra merleges három
vetületi síkra való viszonyában, azaz a hosszúság,
szélesség és magasság irányaiban, a legnagyobb
pontossággal meghatározza.
Benediktinus, finom francia származású pálinka, mely Fécamp helység B. kolostorából szái"maz^-a kapta nevét, de jelenleg egyéb helyeken
is gyártják és minden orsz^ban forgalomba
kertii.

Benediktinosok,
Benediktov (ejtsd

Benedek-rendiek.
Vlodimir, orosz
lírikus, szül. 1807 nov. 17., megh. 1876 ápr. 26.
Szt.-Péter%-árott. Pétervár ^j'ik katonaiskolájában növekedett, kezdetben mint katonatiszt szol2-ált, késbb azonban pénzügyi hivatalba lépett.
Hazafias költeményeit Puskin és Zs5ukovszkij biztatására elször 1835. adta ki, majd 1856. Stichotvorenija (Költemények) cím alatt összes mvei
1.

:

benyegyiktof),

jelentek meg, amelyeket 1857. a Kovyja Stichotforenija (Uj költemények) követtek. Lefordította

Mickiewicznek Konrád Wallenrod c. elbeszél
költeményét is (1863).
Benedix, Roderich, német színmíró, szül. 1811
jan. 21. Lipcsében, m^h. u. o. 1873 szept. 26. Színész volt, de Das bemooste Haupt c. drámájának
sikere (1841) foljián kizárólag az irodalomnak
élt. k kölni, elberfeldi, majd a majna-frankfurti
színház vezetje volt. Igen sok komoly s víg szín-

mvet irt,

melyek köziü említhetk Dr. Wespe
:

lebbezéssel nem élt is. A B. megvan a Pp.-ban is,
arra a pertársra nézve is, aki részére vagy ellen
a vitás jogot csak egységesen lehet eldönteni.
ÍPp. 410., 80. §-ok; 1893. XVIII. t.-c. 139, 191.
íj-ok

:

1881. LIX.

t.-c.

35.

§).

Beneficium competentiae (lat.),

a római
jogban egyes adósoknak, pl. a hozomány visszaadásában elmarasztalt férjnek adott az a kedvezmény, amelynél fogva hitelezjétl követelhette,
hogy tle csak annyit vegyen el, amennyit nélkülözni tud.

Beneficium deliberandí (lat.), a meggonid kedvezménye. A római jogban B. illette
meg az örököst annak a nyilatkozatnak megtétedolási

vájjon az örökséget elfogadja-e.
(lat.), a római jogban a kezestársnak adott az a kedvezmény, hogy
a iüteleztl a követelésnek a kezestársak között
való megosztását követelhette.
Beneficium excussíonis(lat.),l.a klasszikus
római jogban egyes esetekben a zálogtárgj' birtokosának, pl. a jóhiszem vevnek, adott kedvezmény, mely szerint a hiteleztl azt követelhette,
hogy elször adósa más vagyonából keresvsen kielégítést, 2. a justinianusi jogban a B. seu ordinis a kezesnek adott az a kedvezmény, mely szerint a hiteleztl azt követelhette, hogy elbb a
fadósnál keressen kielégítést.
Beneficium ínventarii (lat.) a. m. a leltár
kedvezménye. A római jog és egyes modem jogok.
lére,

Beneficium divisionis

;

:

Beneficium juris

Beneta
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lélektan alapján fejti ki eszméit, mert bizonyos
tekintetben az képezi egész rendszerének alapját,
melynek minél alaposabb kifejezésére és feldolgozására 1851 53-ig folyóiratot is adott ki Archív
für die pragmatische Psychologie. Nem tagadja,
fölállító törvény alól bizonyos személyek, dolgok miként Herbart, a lelki tehetségeket, de azokat
vagy jogviszonyok számára a törvény engedte csupán a tapasztalásból véli megismerhetknek és
kivétel. Más a kiváltság (privilégium), mely csak négy alapmveletre (Grundprocesse) vezeti vissza.
Tantételei sok tekintetben Herbart tanaira emléegyes esetre szól.
Beueílcium novoruin (lat.), a római jog- keztetnek. B. pedagógiai rendszere sok maradandó
ban a feleknek biztosított az a kedvezmény, hogy becsüt tartalmaz és mindmáig termékenynek bia felebbezés alaposságának indokolására új bizo- zonyult. V. ö. Raue, Die neue Seelenlehre B. (5.
nyítékokat is hozhattak fel. A modern jogokban, kiad, 1876); Gramzow, Fr. Ed. B. Lehre und
így a Pp.-ban (221. §.) és mai sommás eljárásunk- Philosophie (Bern 1899).
Benelli, Sem, olasz író, szül. 1877. FiletoUeban,
ban is (1893. XVIII. t.-c. 32. §.) a felek tényállításaikat és bizonyítékait a tárgyalás berekeszté- Prato mellett Toszkánában, paraszt szülktl.
séig bármikor felhozhatják, még a felebbezési Mint munkás iratkozott be a fkenzei egyetem
tárgyaláson is (498. §. 1893. XVIII. t.-e. 152. §.), hallgatójának s nagy nyomorúságban végezte tade a felülvizsgálati tárgyaláson már szorosan szk nulmányait, de els irodalmi dolgaival hamar
körben (535. §. 1893. XVIII. t.-c. 197. §.). A B. magára vonta a közönség figyelmét. Firenzeben
ellentéte a mai rendes eljárásunkban is irányadó szerkesztje lett a Rassegna internazionalenak,
majd Milanóban MarineUi F. E. és Ponti V. társaeshetöségi elv (1. o.).
Beneflciuiu ordinis, 1. Beneficium excus- ságában La Poesia, rassegna internazionale poetica c. folyóiratot alapította. Els önállóan megsionis.
Bencfit building societies(ang., ejtsd: be- jelent
I nuovi tempi c. verses kötete volt
neflt-biiding-szoszájtisz), Angliában fennálló, önsegéde további sikereit színmüveivel aratta. Tignola
lyen alapuló házépít egyletek, melyek ott igen c. szatirikus vígjátékkal kezdte meg színpadi
el vannak terjedve s nagyban hozzájárultak a mveinek sorozatát; további müvei: LassaUe,
nmnkásosztály lakásviszonyainak javításához. tört. dráma (1902); La terra, parasztdráma (1903);
Hasonló célú szövetkezetek legújabban Magyar- La maschera di Bruto (1905); Lacena delleBeffe,
országon is egyre nagyobb számmal alakulnak. mely 1909. római bemutatója után egész OlaszBeneharnum, város a hajdani Aquitaniában, országban nagy sikerrel került szinre és francia
most Pau (1. 0.).
nyelven 1910. Parisban is eladták a L'amore
Beneke, Friedrkh Eduárd, német bölcsész, dei tre re (1910), mely azonban túlteng lírikus
szül. Berlinben 1798 febr. 17., 1854 márc. 1. óta volta miatt már kevósbbó tetszett.
eltnt, 1856. jun. 3. holttestét Charlottenbm'g
uieritus (lat.) a. m. érdemekben dús
mellett a hajózócsatornában találták meg. Szül- ember.
városában a gimnáziumot bevégezvén, az 1815-iki
Bene niisceatur (lat.), l. B. m.
hadjáratban mint önkéntes vadász vett részt, 1816.
Benépesítés, l. Telepítés.
A tógazdaságban
a hallei egyetemen a hittudományokat hallgatta, valamely már kihalászott tóba újabb halivadók bede már a következ évben Berlinben bölcsé- bocsátása. A B. nagysága a tó jóságától, nagysászeti tanulmányokat folytatott. Irányát (empiriz- gától, továbbá a halak korától s attól is függ, hogy
mus) két munkája jellemzi: Erfahrungsseelenlehre mennyi ideig maradnak a benépesítend tóban.
als Grundlage alles Wissens (Berlin 1820) ós Brplacito (ol., ejtsd piacsito), tetszés a
kenntnislehre nach dem Bewusstsein der reinen zenében a b. p.
tetszés szerint (játszandó).
Vernunf t (Jena 1820). Nemsokára ezután a berlini
Benepuszta, 1. Bene 2.
egyetemen magántanárrá lön, de mivel egy 1820.
Bene quicscat (lat.), 1. B. M.

az osztrák jog szerint az örökös a hagyaték
terheiórt egész vagyonával felels. Ha azonban a
hagyatékot hiteles leltár mellett veszi át, csak a
leltári érték erejéig felels. Ez a kedvezmény a B.
Beaeflcium juris (lat.), az általános szabályt
pl.

—

:

mve

;

Bene

—

Bene

.-

=

:

megjelent munkájában Grundlegung zur Physik
der Sitten anyagelvi tanokat láttak, az eladásoktól eltiltották. E vád ellen védekezett:
Schutzschrift f ür meine Grundlegung zur Physik
der Sitten (Leipzig 1823) és 1824-ben Göttingenbe
ment, hol ismét mint magántanár nyert alkalmazást. Ottani tartózkodása alatt megjelentek tle
Beitráge zu einer rein seelenwissenschaftlichen
Bearbeitung der Seelenkrankheitskunde (Leipzig
1824) ós Psychologische Skizzen (1827) Ez évben
jutott ismét Berlinbe, hol Hegel halála után, 1832.
a bölcsószettan rendkívüli tanára ln. Az emlí:

mveken kívül még számos munkát tett
közzé, melyek közül különösen említendk Lehrbuch der Psychologie als Natúr wissen.schaft (Berlin
1877, 4kiad.); Erziehungs-u. Unterrichtslehre(u o.
1876, 4 kiad.) Grundlinien der Sittenlehre (u. o.
1837—41); System der Logik als Kunstlehre
tett

:

;

de8Denkens(u.

o.

1842),

melyek mindegyikében a

:

Bene requieseat
Beneschau,

1.

(lat.), 1. B. R.
B. (Benesov), az ugyanily

nev

kerületi kapitíinyság székhelye Csehországban,
vasútmellett, (1900) 6788 lak., régi városházával,
brgyártással, gzmalommal, szesz-, maláta- és
sörgyártással. Közelében van Konopischt, Ferenc
Ferdinánd fherceg kastélyával, gözfürósszel, 600
lak.
2. Deutsch-B., város KapÜtz kerületi kapi-

—

tányságban Csehországban, a Schwarzava mellett, (1900) 2264 lak., 3 mümalommal és fagyapotgyárral. Közelében nagy vasmvekkel.
Benesháza, kisk. Zólyom vm. brcznóbányai
j.-bau, (1910) 2327 tót és magyar lak., vasúti állomás, postahivatal u. t. Gáspárd.
Beneta vagy Bence, püspök. Szent Gellérttel s
Beszteréd és
püspökökkel 1046 szén a forradalom által az országba hitt I. András üdvözlésére
elre sietett szept. 24. azonban a pesti révnél (a
mai budapest-belvárosi templom s a Rudas-fürd
;

Bd

;

;

—

Bene tritum

pogány magyarok reájuk támadván, táris oly súlyosan megsebesítették,
megölték 3

között) a
siiit

las

t

követte vértanutársait.
Btr.
vádsenná) vagy Citta di
Bene Vagienna (ejtsd:
Bene, város Cimeo olasz tartományban, a Tanarotól és Sturaiól ^yforma távolságban, (i9oi) 6548
lak., gyümölcstenneléssel, közelében a régi Bagenna romjaival.
Bene vale vagy valete ! (lat.), búcsozó üdvözlés Isten veled, veletek minden jót.
Bene valete (lat.) a. m. éljetek boldogan,
üdvkivimat levelek stb. v^én. A pápák a XI. sz.

hogy

szept. 26. a halálba

Bene tritam

(lat.), 1.

—

:

!

óta bulláik alá írták, a X. sz.-ban szómonogrammá
alakult át. L. Bene.
Benevento (BeneivntJ, 1. taitomány KözépOlaszországban Campobíisso, Foggia, Avellino és
Caseita tartományok közt. TeilUete 1751 5 km*,
(1909) 262,992 lak. Három kerületre oszlik, ezek:
B., Cerreto Sanita ós San Bartolomeo in Galdo.
2. B; az ugyanily nev tart<Dmány és érsekség székhelye, dombon, a Calore és Sabota összefofyásánál, vasút mellett, (i908) 24,647 lak a XII.
öZ.-ból való normann-román stílben épült székesegyházzal (igen szépek a bronzajtói és két szószéke)
és egyéb templomokkal, egjiptomi obeliszkkel,
élénk gabonakereskedéssel, pergament- és brgyárakkal, Dél-Olaszország legszebb ókori emlékével,
a 114-ben paroszi márványból épült híres Traján-

—

,

E kapu egy igen jó karban maradt
még olvasható föliratokkal, mindkét

diaalkapuval.
ivezetböl

áll,

oldalán Trajanusra vonatkozó dombormvekkel,
15V',m. magas:most porta aurea néven város-kapu.
A római idkbl való számos épületnek maradványai vannak a városban és városon kíNül. A samnitáknak állítólag Diomedestl alapított és a rómaiaktól 300-ban Kr. e. elfoglalt Maleventum nev
városa a 275 -iki, PjTrrhuson nyert gyzelem után
Beneventum nevet kapott. Hannibál a II. pún háborúban szabad zsákmányolást engedett benne
katonáinak. Augustus császár korában Colonia Júlia Augusta Felixnek hívták: Totilas 545-ben leríjmboíta. Narses újra fölépíttette. A longobard
uralom alatt önálló hercegséggé lett. 850. B.
Salemo és Capua territóriumokra oszlott föl.
Késbben a görögök és szaracénok, Spoleto hercegei és Capua grófjai küzdöttek birtokáért.
1049-ben III. Hemúk császár IX. Leo pápa birtokába juttatta. A XI. és XII. sz.-ban négy
zsinatot taitottak benne. Rövid ideig a normannoknak, II. Frigyes német császárnak és Manfrednek is birtokában volt, aki 1266. a falai alatt
vívott csatában életét veszítette. 1418. aragoniai
Ferdinánd hatalmába jutott, de ez visszaadta IV.
Sándor pápának, aki Borgia Juan-nak adta önálló
herceiTséffként. A nápolyi királyok még késbben
is tübb.szurtaitották elfoglalva. 1798-ban a franciák
elfoglalták, de Nápolj-nak újra eladták. 1806-ban
I. Napóleon Talleyrandnak íidta B.-i hercegi címmel. 1815-ben a pápának jutott. 1860 óta az olasz
királysághoz tartozik. V. ö. Meomartini, Benevento (Bérgamo. 1910) Müller B., Die Schlacht
von B. 1266. (Berl. 1908).
Beneventói harc. A mag>*arok hsiességének
egyik dics emléke. 1350jún. 20. 300 Beneventónál tanyázó német zsoldos megesküdött, hogy
;

—

Bengrál

Lajos királyunkat elfogják és I. Johanna nápolyi
királ>Tiénak átadják. Ezt hallván Laczkfj' I. Miklós, titokban magához vett 150 válogatott vitézt,
június 21-én megelzte ket és Benevento kapuja
eltt harcra kelt velk. A küzdelem rettenetes, de
a magyarok gyzelme teljes volt. 150-et a zsoldosok közül megöltek, 150-et elfogtak s diadaljelül
az idközben Melflbe érkez Nagy Lajos király elé
hurcolták. A király csúfságból m^fosztotta ket
fegyvereiktl s úgy bocsátotta élket. (Hist. Hung.
I.

Fontes Dom. III. 157.)
Bene vixit, qui

Benevole lector

bene
!

latoit, l.Bene.
m. kegyes v. nyá-

(lat.) a.

jas olvasó.

Bene«'olens

(lat.),

Benevolentia

jóakaró.

(lat.) a.

m. jóakarat,

mény, kegyesség.

jótéte-

—

Benevolns (lat.) a. m. hajlandó, szíves.
B. auditor, valamely tantárgynak v. tudományszaknak önkéntes hallgatója.
Benield, város Elszász-Lotharingia AJsó-Blszász kerületében, az lU és vasút mellett, (i905)
2466 lak. hidegvíz-gyógyintézettel és pamutfonással, cipgyártással.
Benfey, Theodor, német szanszkrit- kutató és öszszehasonlító nyelvész, sziU. 1809 január 28., megh.
1881 június 26. Göttingenben és Münchenben tanult. 1834-ben a göttingeni egyetem bölcsészeti
karán tanán-á nevezték ki. Az összehasonlító
nyelvószeti"e vonatkozó fbb müvei Griechisches
WurzeUexikon (2 kötet, Berlin 1839—1842) és
Über des Verhaltniss der ágj-pt. Sprache zum
sémit. Sprachstanun (Leipzig 1844). A szanszkrit
Hlológiát is jeles müvekkel gazdagította. Ilyenek
a Számavéda kiadása és a Vollstandige Grammatik der Sanskrit-Sprache. Szanszkrit-angol szótára, A Sanskrit-Engüsh Dictionary, a legjobb e
;

:

nem munkák közé tartozik. Nagy érdemeket szerzett továbbá a mese eredetének és vándorlásának
kíkutatása körül, amely irányban alapvet munkája a Pancsatantra(l. o.)német fordításához írt kötetnyi bevezetése (Leipzig 1859). 1892-ben megjelentek Bezzenherger által összegyjtött értekezései Kleine Schriften címen, 2 köt. V. ö. Budenz,

Emlékbeszéd B. T. fölött.
Beniieldside (ejtsd bennflidszajd), város Angol:

országban,
lett, (1901)

Dm'ham

7458

lak.,

grófságban, a Derwent melkora angol csúcsíves stüusu

templommal
és

Beng (perzsa), a kender (Cannabis indica, hasis)
más narkotikus növények leveleibl készült

kábító szer. B.-i, a törökországi és perzsa hasisszívók neve. A B. leghíresebb fajtája Heratból
való.

Benga v. hénga, a temesközi (szajáni) magyar
néphit szerint fejetlen ember, ló v. szamár képében járó kisértet, hazajáró lélek, melyhez nem szabad szólni, mert aki megszólítja, elveszti az életét
kincset riz, temetkben is tartózkodik, furulyázni
is hallották; keresztjelekkel lehet ellene védekezni, mint más kisértetek ellen. V. ö. Káimány
Lajos, Szeged népe II.
Bengál, Brit- Indiának legnagyobb és legnépesebb tartománya, a Himalája-államok, Nepál,
Szikkim és Bhután, továbbá Asszam, Birma, a
Bengáli-öböl, Madrasz, Central Provinces, Central

—

Beng-ál
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India States és United Provinces között. Területe
392,480 km". Legnagyobb része egészen flatalkori,alluviális lapály,

amelyet a Gangesz-Brahma-

putra és a Himalája számos

más folyójának

delta-

képzödményei töltöttek fel; tengerszin feletti
magassága alig 50-60 m., tehát alacsonyabb,
mint a mi Alföldünk, csak legészakibb darabja
emelkedik 200 m.-re. A diluviumban még tengerág
választotta el India félszigetét a kontinenstl. A
deltaképzödményeket fluviatilis lerakódások borítják el, s ez a terület egyike a legszebben
velteknek a földön. B. tartománynak északi részében és általában a Himalája lábánál felszínre kerülnek a deltaképzödmények, az ú. n. «terai» zónában, ezen a vizet át nem bocsájtó mocsaras területen vannak az serdk, a dzsungelek. Legalacsonyabb s a kultúrára nézve használhatatlan a
Gangesz deltája, amely forróégövi mocsarakkal
(sundarban) van teli, egyes helyei azonban igen
jó kikött szolgáltatnak, mert a part a tenger
nagy mélységeivel szemben hirtelen végzdik el.
A Gangesz síksága DNy.-on érintkezik India skontinentális platójának peremével, a Gama Ghats
és Nelligrin hegységgel, amely ersen lekopott

m-

—

BengrázI

Az angolok 1656. kapták meg Dzsehan sahtól
az engedélyt, hogy kereskedelmi telepet létesítsenek, székhelyüket a mai Kalkutta helyére
építették, s már 1707. önálló presidency lett.
1765-ben a delhii nagymogul kénytelen volt
Angliának átengedni B.-t, Beharral és Orisszával együtt és ezzel az indiai brit birodalom alapja
meg volt vetve. V. ö, Hunter, Statistical account
of B. (London 1875); E. Schlagintweit, Indien
(Leipzig 1889) Hill, Indián Recórds Series. Bengal 1756—57 (London 1905).
;

Bengalin, félselyem szövet. Láncfonala se-

Sr-

lyem vetüléke féssgyapju vagy pamut.
;

sége 98/40 cni-) kötése vászon, sokszor ábrás szö'
vésü vagy nyomtatott.

Bengalin, 1. IndulinBengáli nyelv és irodalom. A kihalt prakritból, a szánszki'it nyelv népies formájából támadt
tiz árja nyelv egyike. El-India Bengália nev országában mintegy 40 millió ember beszéli. Szókincse tiszta hindu, de a meghódított nem árja
slakosság nyelvébl is sokat átvett. A bengáli
irodalom meglehets terjedelmes, de csak kevés eredeti költt és írót tud felmutatni. Végterület, nagyobb kiemelkedései aParasnath(1370 telen sok benne a fordítás és az utánzás. A hindu
m.), Bharaghai (1050 m.) és a Keundzsur (1060 m.). vallás követi a szanszkrit, a mohamedánusok a
Klímája trópusos, évi közepes hmérséklete 27C"; perzsa és a hindosztáni költészet befolyása alatt
bséges csapadékát rendesen megkapja a nyári áUanak. A Rámájana, Nála és Damajanti, a szent
monszun széltl júl.— aug.-ban, s ilyenkor 40—60 Bhagavad-gitá, Kalidásza kedves költeménye, a
km. széles partszegély kerül víz alá. Az eszés Felhposta, megannyi remeke az ó-üid irodalomkimaradása nagy csapás a tartományra és feltét- nak, többé-ke vésbbé sikerült átdolgozásokban benlenül éhínséget hoz. Lakossága 1891.49,321,758, gáli nyelven is olvashatók. Firduszi és Dzsámi
1901. 50.722,067 lélek volt, a' szaporodás tehát 10 csaknem oly ismeretesek, mint Iránban. De már
év alatt 1.400,305. Újabban nagyon nagy a ki- mindinkább érezhetbbé válik az angol nyelv és
vándorlás, fleg a szomszédos Asszamba. Vallásuk irodalom hatása. Az irodalmi élet fellendülését bitúlnyomóan hindu (42.500,000), sem a keresztény zonyítja az a körülmény, hogy Bengáliában jelenmisszonáriusok, sem a buddhista térítk munkája leg 40 nyomda mködik. V. ö. John Beamnes,
nem járt eredménnyel. A nép mveltsége magas, Grammar of the Bengáli Language (Oxford, 1891).
van 48 fiskolája, Kalkuttában egyeteme, évenBengáli-öböl (Bay ofBengal), az Indiai-óceánkint 70 újság jelenik meg, túlnyomóan a ben- nak egy része. El- és Hátsó-India között. Legszülött B.-i nyelven. Ffoglalkozás a földmívelés, nagyobb szigetei az Andamánok és Nikobárok.
terményei rizs, gabona, hüvelyes vetemények, Ide torkollik a Krisna, Godaweri, Mahanadi, Ganjuta, indigó, ópium (monopólium), fszer, gyapot gesz-Brahmaputra, Iravaddi és Szalvin. Kiköti
és selyem. Az öntöz- és hajózócsatornák építé- általában véve nem jók, forgalma mégis igen jesére és fenntartására a kormány különös gondot lents, különösen fontosak Madrasz, Kalkutta,
fordít. Bányászata jelents 1901-ben 5.509,431 1. Rangoon és Fanang. Ez utóbbit Madrasszal kábel
szenet termeltek a vasat Barakarban, a rezet köti össze.
Baragundában dolgozzák fel. Háziiparát, amely
Bengalisták, legnagyobbrészt Afrikában horégebben a híres dakkai muszelint, balaszori nos és Európában szobamadárként tartott díszpingyapjúszövetet szolgáltatta, az angol gyártmá- tyek kereskedelmi neve. Ilyen pl. a kék bengalista
nyok egészen kiszorították, míg a gyáripar roha- (ÍJraeginthus Phaeton Gould.), a pettyezett bengamosan fejldik. Kereskedelmét csak Bombay lista vagy tigrispinty (Pytelia minima L.) stb. L.
múlja felül, Kalkutta India második kikötje. Díszpintyek.
Hajóforgalma 1901. 5.775,942 1., a kiviteli cikkek
Bengáli tüz, 1. Tzijáték.
Bengázi, Barka tartomán>Tiak és B. török
értéke ugyanakkor 657.818,886, a bevitel 376
millió 184,298 rúpiát tett ki. Fvárosa Kalkutta. mutesszerifátnak székhelye, a Szidi'ai-öböl K.-i
A tartomány élén a Lieutenant governor áll, akit pai'tján egy földnyelven, melyet nyáron kiszáradó
egy parlament ellenriz. B. területe régebben sok- sós lagúnák szorítanak össze D,-i végében. Az
kal nagyobb kiterjedés volt.elért egészen Pondzsa- erd, a kaimakámnak és a helyrségnek székhebig, ide tartozott Asszam is, mai területét 1905. h'e, továbbá a Ferenciek kolostora a földnyelv
nyerte, amikor Lord Curzon alkirály politikai E.-i végében van. Kikötje elhomokosodott csak
okokból két részre osztotta, ú. m. 1. Keleti-B. és sekély járatú hajók fordulnak meg benne. B. laAsszamra (1. o.), ahol túlnyomóak a mohamedánu- kói (35,000) nagyobbára négerekkel keveredett
sok; 2. B.-ra, ahol leginkább hinduk laknak. Ke- arabok, zsidók és közel 2000 európai. Bazárjai lárületei: B., Behar, Orissza, Chota, Nagpur és togatottak. B. Alexandria és Tripolisz közt Afrika
É.-i partjain a legélénkebb forgalmú város gaboKuch-Behar hbéres állam.
;

;

;

;

;

;

—

Bengre

marhákat és bröket ad el Máltának. 1908ban a kivitel értéke 320,000, a behozatalé 330,000
st. font volt. Azonkívül Vadai felé is élénk karavánkereskedést úz. B. a régi Hesperides és a késbbi Berenice helyén áll. amely utóbbinak B.-n
kívül is meglehets kiterjedés romjai láthatók.
B«nge, kisk. Baranya vm. bai-anyavári j.-ban,
u. p.
(1910) bOb horvát, német és magyar lak.
Baranyavár. n. t. Pélmonostor.
Benge (növ., Ehamnus L.), a Rhamnaoeae
(Bengef élek) család génusza, melynek 70 faja van.
Ezek fkép az É.-i mérsékelt övben vannak elterjedve. Ritkábbak a trópusokon és méginkább
a D.-i mérsékelt övben. Gyakran tövises cserjék
vagy fák. Levelük váltakozó vagj- átellenes, brnem, szárnyas erezet. Viráguk himns vagy
poligám és kétalakú szirmai igénytelenek, porzó
-4—5, bibeszál i. A termés gömböljni, csonthéjas. A varjútövis B. (Rh. cathartica L., varjú;

:

ágak-

4^s tagú fehér virágokkal, melyek tü bogernyt alkotnak. Termése eleinte zöld, kemény,
késbb puha, fekete. Erdszélen, erdben, patakok
mentén gyakori. Termése (fructus rhamni cakal,

harticae v. baccae spinae cervinae) sárga és zöld
(vert de vessie) festékül szolgál. Mérges hatású
és ersen hashajtó. A kutya-B. (Rh. frangula
L., kutyafa) kisebb fa, váltakozó levelekkel, tövistelen ágakkal, piros terméssel. Az elbbinél jóval ritkább. Fája esztergályozásra, továbbá hordócsapnak, cipszegnek igen alkalmas, szene pedig
puskaporszénnek a legjobb. Kérge (cortex frangtüae) az elbbiével együtt hashajtó, valamint
bogyója is hashajtó. A «ldnai zöld indigó» v. lokao
a kínaiaktól a Rh. cathaHim kérgébl elállított

festanyag. Az északamerikai Rh- Purshianus
DC. gyógyító kérge az ú. n. cascara sagrada (1.
o.).
Számos Rh.íaj termése B.-szemik néven
fontos kereskedelmi cikk, mellyel kelmét, papirost, brt, cukorstíteményt stb. festenek. A görögök orvosságnak használták.
Bengel, Johann Albrecht, prot. teológus, szül.
Winnendenben, Württembergben 1687., jun. 24.,
megh. 1752 nov. 2. Egjike a prot. egyház legnagyobb kritikusainak és újtestamentomi exegétáinak. Nevének állandó fennmaradást biztosít az újtestamen tómnak általa eszközölt kiadása (Stuttgart 1 7M), melyhez egy Apparátus criticus-tis csatolt. Leghíresebb mve azonban a Gnomon Növi
Testameuti c. kommentárja (Tübingen 1742; 5.
kiadás 1860 német szöveg, 3 kiad. Basel 1876
Gotha 1891—94). E mvében a grammatiko-históriai magj'arázó módszer segítségével hámozza ki
minden egyes tétel értelmét, ámde azért minden
egyes tételt az egész újtestamentom gondolatvilága szerves egészébe illeszt. Egyéb müvei Erkláite Offenbamng St. Johannis (Stuttgart 1740,
utoljára 1858) és Ordo temporum a principio per
periodos oeconomiae divinae historicas atque
:

:

m-

propheticas ad flnem etc. (Tübingen 1741). E
vek alapján tekintik öt a modem kiliazmus atyjának, minthogy megkisérlette a Krisztus újra\'issza jövetelének és ezeréves birodalmának napját (szerinte 1836 nyara) kiszámítani. Legújabb
méltatója Nestlé (B. als Gelehrter, Tübing. 1893).

Bengeszemek

íikív

.

1.

Benge.

Benicario

Bengkalis, sziget a Malakka-szorosban, azonos
várossal, mely hajdan a kelet-szumatrai

nát,

tövis) kisebb fa átellenes levelekkel, tövises

—
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nev

rezidensség fvárosa volt, de

ma jelentéktelen.

Bengkulen, 1. Benkulen.
Bengué-balzsam, elterjedt

gyógj-szerspeciali-

10 rész mentibl, 10 rész mentilszalicilatból és 12 rész lanolinból áll. Idegzsábák, reumás. köszvényes fájdalmak, fejfájás esetén szokták bedörzsölni. — B. drogéi is közismert tojásalakú pasztillák 002 mentoUal és 0'2 g. bórsavas nátronnal. Garat és gégehurut esetén szopotás

;

gatják.

Bengnella (ejtsd: — gveiá), 1. Angola portugál
gyarmatnak Dél-Afrika nyugati partján elterül
egjak kerülete, a Kuanza és Mosszamedesz között.
Partjainak hossza 850—1000 km.
250,000 km*
:

ter.,

—

55.000 lak. (Felületére

stb.

nézve

1.

Angola.)

B. vagy Sao Felipe de B., az ugyanily
ne^• tartomány székhelye, a tenger partján, szép,
de mocsaras egészségtelen környéken, mintegy
2000 lak., akik nagyobbára négerek vagy korcsok, és 100 fbl álló helyörséggel. Kikötóje kitn, de nehezen hozzáférhet jelenleg egy
hosszú vashíd az akadályt némileg elháritja. Egy2.

:

pár háza régi portugál stílusban épült és emeletes,
a többi csupa kunyhó kereskedelme fképen a
gumi-exportra szorítkozik (évenként közel 2 milUó kgramm-ot exportál). V. ö. Magyar L., Dél:

Afrikai utazások.

Benguella-áramlat, 1. Atianti-oceán.
Benha el Asszál (Benha l Asszál), Kaliubie
alsóegyiptomi tartomány székhelj'e a Nílus damiettai ága és vasút mellett, 48 km.-nyire Kairótól,
(1907) 14.718 lakossal, méz- és narancski\itellel
az alkirály kastélyával.
Benható ige, 1. Tárgyatlan ige.
Béni (Veni), 1. folyó Bolíviában La Paztól
ÉNy.-ra, a Rio Ajopaja és a Rio de la Paz összefolyásából ered a Bolíviai- Andok K.-i lejtjén elször termékeny völgyeken és azután puszta vidéken folyik keresztül 1500 km. hosszú folyás után
a Mamore vizeivel egyesül és felveszi a Madeira
nevet.
2. El B., a délamerikai Bolívia köztársaság departamentója Peru és Brazília, továbbá La Paz, Cochabamba és Sta Cruz departamentók közt. Területe mintegy 765,000 km*, az
1900-iki népszámlálás szerint .32,180 és az 1908iki becslés szerint 37,330 civilizált lak.
ezeken
kívül a mojo néven ismeretes indusok barangolnak rajta. DNy -on a Sierra de Apolobamba ágai
borítják. Jó részében mocsaras és egészségtelen.
Termékeny részeiben kakaót, muszkátdiót, ananászt, narancsot, banánát, kukoricát, rizst, vaníliát stb. termelnek. Székhelye Trinidad de Mojos
:

:

:

—

:

:

(4810

lak.).

Béni Amer,

1.

Amer.

Benicanci, adók. Veröcze vm. alsómiholjáczi
j.-ban, (1900) 1074 horvát-szerb és magj'arlak.
u. p.

és u.

t.

Dolnji Miholjae.

Benicario (ejtsd — kário), város Castellon spanyol tartományban, az Irta-hegyek lábánál, közel
a tengerhez és a Rambla de Cervera torkolatához, vasút mellett, fi9oo) 7250 lak., szeszgj^ártással a rosszul épült várost falak és árkok veszik
körül környékének keresett vörös borait a grao:

:

:

nak nevezett

kis

kikötjébl

viszik ki.

:

Benicia
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Benicia (ejtsd benisia), város Kalifornia amerikai állam Solano countyjában, a Carquinez-szoros
É.-i partján, amely a S.-Franciscói nagy öbölnek Suisun ós San-Pablo nev ágait köti össze,
(1900) 2751 lak., arzenállal a Sacramentón és San
Joaquin folyókon fölevezö gzhajók kiinduló
hajójavító
pontja és a Pacific- vasút áUomása
:

;

;

mhelyekkel.
Béni ez, 1. azeltt

kisk. Liptó

Andaháza (1.

vm.

liptószent-

kisközséghez csa2. B., kisk. Turócz vm. szentmártontolták.
blatniczai j.-ban, (i9io) 171 tót lak. u. p. Pribúcz,
n. t. Rákópribócz.
Beniczky-c'saZac? (beniczei és micsinyei), egyike
a legrégibb felsömagyarországi családoknak. Az
1235. magtalanul elhalt Radó nádor birtokait
megkapták és Turócz vmegyében telepedtek meg.
B. Mérten hadi érdemei elismeréséül Zsigmond
királytól 1413. Benicz nev falut kapta és felvette
a beniczei elönevet. B. Miklós a XVI. sz. második
felében élt és Znió várának kapitánya, Tm'ócz
vmegyének alispánja volt. Belgrádnál ós Temesvárnál tanúsított vitézségeért Ferdinánd 1562.
nemesi címerét megújította. B. Péter, jeles költ,
szül. Váczon 1603. Hadi érdemeiért 1648. több felsömagyarországi falut kapott adományba. Emellett
olvasta és tanulmányozta a latin klasszikusokat,
kiknek behatása alatt maga is irni kezdett. Megh.
miklósi j.-ban,

—

o.)

;

1664. Munkája: Magyar ritmusok (Nagyszombat 1664). B munkáját, mely istenes és világi énekeket és mintegy 250 verses példabeszédet tartalmaz, maga rendezte sajtó alá és Bartók István
esztergomi kanonok adta ki, azóta már sok kiadást
ért. V. ö. Kovács D., B. P. élete és költeményei
1606—1664. (Budapest 1907.) B. Gáspár, II.
Rákóczi Ferenc titkára, ki
diplomatikai küldetésekre is felhasználta. Rákóczi hadjáratáról naplót
vezetett. (Kiadta Thaly Kálmán a Rákóczi-Tár
I. kötetében (Pest 1866). A család Nógrád, Nyitra,
Zólyom vmegyékben volt és részben jelenleg is
birtokos. A már említetteken kívül nevezetesebb
tagjai a családnak
1. B. Ferenc, Pest vármegye volt fispánja,
szül. 1838 jan. 6. Budapesten, megh. u. o. 1905
máj. 14. Iskolai tanulmányait a szülházban, a
jogot a fvárosban végezte. 1854—61. nagyobb
külföldi útra indult s a nyugati államokban fleg
a közgazdasági és közigazgatási viszonyokat tanulmányozta, de érintkezést tartott fenn a magyar emigránsokkal is. Nevét országosan egy
párbaj tette ismertté, melyben egy osztrák vadásztisztet agyonltt, mert becsmérlöleg nyilatkozott a magyaroki'ól. 1863-ban nül vette Bajza
Lenkét, az ismert írónt (1. Beniczkyné Bajza
Lenke). 1868-ban honvódkapitány lett szabadságolt állományban még ez évben próbálkozott a
képviselválasztáson, de bátyjával, B. Ödönnel
szemben kisebbségben maradt. 1869-ben a gödölli
koronauradalom igazgatója lett, de 1872. a magánéletbe vonult és zsámboki birtokán gazdálkodott.
1880-ban a gödölli kerület képviselvé választotta egyesült ellenzéki programmal, amelyet
csakhamar elhagyott s elbb pártonkívüli, majd
a szabadelv párt tagja lett. 1882-ben a király
kinevezte Jász-Nagykún-Szolnok vmegyo fispánjává, 1884. pedig a belügyminisztérium állam-

t

;

Beniczkyné Bajza

-^

titkárává. 1888-ban az állam által fenntartott színlett, mely hivatalában egyéni
kedvessége és mesterkedés nélküli úri modora
által nagy népszerségnek örvendett. 1890-ben
kinevezték Pest vármegye és Kecskemét város
fispánjának s az ország els vármegyéjének
élén 1905 ápr. 12. történt felmentéséig szakadatlan buzgalommal és csendes munkálkodással dolgozott. Az elnöklete alatt a vármegyének egyetlen viharos közgyíUése volt, mikor az 1903-iki
obstrukció mellett való feliratról indult vita nyilt
lángra lobbantotta a hazaílui indulatok zsarátnokát, amely akkor már izzott az egész országban.
De a vihar villámai akkor sem B. ellen irányultak s tovább is változatlan tisztelettel vették körül
minden oldalon. Utóbb megkapta a v. b. t. tanácsosi címet s visszalépése alkalmával a Ferenc
József-rend nagykeresztjét. Visszavonulása után
is
neje halála is megtörte, mely után pár héttel
meghalt.
2. B. Hermin, 1. Veres Pálné.
3. B. Irma, szépirodalmi és ifjúsági írón, szül.
Alsómicsinyén, Zólyom vmegyében, 1828 szept.
Testvére B.
7., megh. Újpesten 1902 febr. 20.
Lajos honvédezredesnek, ki miatt az abszolutizmus
korában az egész család elvesztette vagyonát;
neje volt Kuliffay Ede (1. o.) költnek. Az irodalom
terén 1858. lépett fel apróbb dolgozatokkal s ettl
kezdve több szépirodalmi és divatlapba dolgozott.
Munlcái: Lapok egy szép
naplójából; Egy
(regények) Regél gólya ; Kis koetnancipált
szorú szorgalmas gyermekek számára ; Képes
családi játékkönyv ; A világ népei ; A tollasok világa (ifjúsági olvasmányok); még több idegen
ilyen irányú müvet is fordított vagy átdolgozott.
4. B. Imjos, az 1848— 49-iki szabadságharc
egyik guerilla-vezére, szül. 1813. Micsinyén,
Zólyom vmegyében, megh. Budapesten 1868. A
szabadságharcban fleg Húrban tót guerilla-vezér
ellen mködött, kinek gyülevész seregót 1848 dec.
4. Budetin mellett szétverte. Legvakmerbb hadi
ténye 1849 márc. 24. alosonczi támadás volt, mikor Almásy osztrák ezredes csapatából 213 embert vágott le s az Ipoly felé kergette. Késbb,
mint mozgó-ezredes, Görgei hadseregébe lépett.
A világosi fegyverletétel után halálra, majd kegyelembl 20 évi várfogságra ítélték, de 1857.
már kiszabadult a kufsteini várból. 1861-ben képviselvé választották, 1864. belekeveredett az
Almásy-fóle összeesküvésbe, mikor ismét 10 évi
várfogságra ítélték, de az 1867-iki koronázás eltt
kegyelmet kapott. Vezérszerepet játszott a honvédegyleti mozgalmakban s a pesti hon védegyletnek lett az elnöke. 1868 júliusában gyilkosság-

házak intendánsává

n

n

;

nak esett áldozatul.
Beniczkyné Bajza Lenke, írón, Bajza József
költ leánya, szül. Pesten 1840., megh. 1905 ápr.
2. Gondos nevelésben részesült, s már 1857. kezdett írni regényeket és elbeszéléseket, melyeket

Heckenast Gusztáv adott
lépett.

E

frigyet

késbb

ki, akivel házasságra is
felbontotta és 1862-ben

Beniczky Ferenchez (1. o.)ment nül. lüsebb munkái különböz lapokban jelentek meg.. Nevezetesebb mvei Beszélyek (Pest 1858) Újabb beszélyek (1862); Két szív harca (1866); Mártha{188i,
németül is Lipcsében 1890); Tévesztett utak{188'd);
:

;

;
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£eníerni

Fátyol
angolra

;

ö

az! (1887, németre és
titkai (1884):
is lefordították);
hegység tündére

A

A

A

—

Benin-öböl

Béla király egyik leányát Lains ennek 1135 eltt elhunyt
a nagyapáról szintén Benynnek azaz Bény-

(Belin, Bénin).

I.

pert ispán vette

nül

miniszter- flát
házasság titka (1890)
elnök szünideje (vlgj., eladták 1888); Nyoma- nek hívták.
Bénin, egykori néger ország Lagos, Joruba,
veszett (regény, 2 köt., Budapest 1893) ; Az anyajegy (u.o. 1893); Delila (u. o. 1893); Egy szegény Nupe országok, a Niger és a Guineai-öböl között
bizonytalan határokkal. Alacsony, kikötkben
leány története (u. o.) Megkésett fecske (1894)
titok (1894) Arany kígyó (1895) Felhöbomlás szkölköd partjai a tenger zajlása miatt nehezen hozzáférhetk a partokon számos a laguna.
(1896) Ar és amly (1896) Tzben (1900)
bánat (1900)
(1901) ; Régen volt (1902); Belsejében a meglehetsen sík ország, amelyet a
törvény (regény, 3 köt., 1903); Leányok B. és a Niger deltájának ágai (Escardos, Forcatükre. Nag>' magyar nök élete (1904); Az élet dos stb.) öntöznek, jamszgyökeret, rizst és cukorkönyve (regény, 1905)
szerelem (regény, nádat jól megterem. B. jelenleg az angol Dél1906). Beniczkyné egjik legtermékenyebb ni Nigeria közép-tartományának része. B. partjait
Írónk volt regényeit s elbeszéléseit eleven s ér- 1484. Cam Diego és Behaim Martin vezérlete
dekes meseszüvésük sokáig a nök kedvelt olvas- alatt portugálok fedezték fel. 1685-ben a portugámányaivá avatták.
lok alapítottak ott gyarmatot de azt csakhamar
Benigni József, erdélj-i szász történelmi író, elhagyták 1786. a franciák léptek nyomukba, de
szül. Béc-sben 1782 jan. 20., megh. 1849 márc. 11., a vidék egészségtelen volta miatt ezek is csak1802. tábori fogalmazó lett az erdélyi katonai f- hamar elhagyták. A partok hozzáférhetetlensége
parancsnokságnál, 1813. ugyanott titkár és iroda- miatt késbben a rabszolgakereskedés virágzott,
igazgató, 1834. nj-ugdijazták. Az 1848—49. évek amelyet csak nagy nehezen tudtak elnyomni. A
mozgalmaiban Szebenben mint a Siebenbürger néger lakosság máig is vad fetis-imádó, amely az
Bot« szerkesztje az udvar érdekeit szolgálta és angolok tiltó rendeletei dacára még mindig nem
a románok magyarellenes érzelmeit folyton mondott le az emberáldozatokról. B. v. B.-city
apolta. Midn Bem 1849 március 11. Szebent el- város, 237 km.-nyire a B. folyó torkolatától, az
foglalta, B. menekülés közben agyonlövetett. Ki- angol uralom alatt gyorsan fejldik és már több
válóbb munkái StaMstische Skizze der siebenb. mint 10,000 lakosa van 1897. az angolok sok
Militar-Grenze (Nagyszeben 1816, 2. kiadás u. o. régiséget (bronztáblákat, fegJ'^e^eket, esenget>-ü1834) Handbuch der Statistik und Geographie des ket stb.) találtak benne; egyéb jelentékenyebb
Grossfürstenthums Siebenbürgen (u. o. 1837); hely Forcados és Onicsa. V. ö. Reád és DcUton,
Kurze Geschichte des Grossfürstenthums Sieben- Antiquities from the citj' of B. (London 1899)
bürgen lu. 0. 1840).
D'Albéca, Établissements fran^ais du golfé du B.
Benignitas (lat.) a. m. kegy, jóság.
(Paris 1890).
Beuignas (lat.) a. m. kegyes.
Beníneasa iSavi (növ.), a Cucurbitaceae (TökBenignus, szentek. Kett<3t ismerünk e néven 1. félék) család génusza, melynek 2 faja Ázsia troakit Burgimdia apostolának is neveznek, áldozár pikus részében él. Egyéves, puhaszórü fú, 5 kavolt és Szt. Polykarp taníts'ánya. Aurélián császár rélyú levelekkel, 2—3 ágú kacsokkal. Nagy, haalatt (sub Aureliano) vértanúi halált szenvedett. rangalakú, sárga virága egy lakú. Fel nem nyiló
Tetemei fölött emelkedett késbb Dij ónban a híres nagy, vastag, gömböljni termését kékeszöld viasz
Szt. B.-templom és apátsága, melyet 1790. meg- borítja. A B. hispida (Thunb.) Cogn. fajt ehet
szüntettek. Emléknapja nov. 1.
2. B., Szt. Pat- terméseért kultiválják. Európában még nem sikeriknak, Irland apostolának volt tanits'ánya és en- rült meghonosítani.
nek halála után utódja az armaghi érseki széken.
'Remnc2iS9.,\.Graiiosus Andrea, olasz szármaBéni Hasszán, község Közép-Egyiptomban, zású, Mátj'ás király szolgálatában álló tudós, ki
a Nilus jobbpartján, 279 km -nyire D.-re Kairótól, olaszországi követségekre használta. A bécsi udhíressé egyiptomi régiségei, még pedig, azon vari könJ'^'tár kézirattárában és a Nemzeti Músírbarlangok teszik, amelyek a falutól É.-ra 3 zeumban meg\'an «charta nautica» e. munkája
km. -nyire, a Nilus partján lev száklába van- kéziratban, melyben a Fekete-tenger, a Földközinak bevágva. A sírok egyikének hosszú hieroglif - tenger, a németországi és a Nagy-oceán tengerfölirata I. Uszerteszen király, a XII. dinasztia ide- partjai vannak lerajzolva. V. ö. gr. Teleki Pál
jébl (2500—3000 Kr. e.) való a barlangok fa- cikkét a Földr. Közleményekben 1907.
lain látható festmények, illetleg rajzok az egyip2. B;
Ursula, a theatinák alapítója, szül.
tomiak magánéletébl való jeleneteket ábrázol- 1547 okt. 21. Nápolyban, megh. 1618 okt. 20. u. o.
nak. A barlangok némelyikének bejáratát oszlopok Elbb magányban ólt St. Elmóban, Nápoly mellett,
(egy protodor oszlop is) ékesítik.
ahol a szepltelen fogantatás tiszteletére szentélyt
Béni Hemeil, község Girgeh felsóegyiptomi is emelt. Rövid római tartózkodás után itt alapítartomány Bardisz nev kerületében, (i907) 2456 totta 1583. a theatinák rendjét és ennek szigolakossal.
rúbb iránya, a theatina -remetenk számára szaBéni Mzab v. mzabiták, berber törzs az északi bályokat állított össze, de az alapítást nem élte
Szahara oázisain, körülbelül 40 ezerén fvárosuk meg. L. még Theateiek.
Ghardaja.
Benin-öböl, a Guineai-öböl egy része a Sao
Bénin. Krónikáinkban I. Béla király mellék- Paolo és Formosa fokok közt; 700 km. hosszú
neveként fordult el, szoros értelemben véve azon- partjai mindenütt laposak és homokosak a tenban nem annyira melléknév, mint inkább minden ger ers zajlása miatt nehezen hozzáférhetk;
valószínség szerint a Béla név kicsinyítése rendkívül egészségtelenek.

(1889—90)
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Béni Szuef, tartomány és kerület P'els-Bgyiptoinban a Nilus mindkét partján, közvetlenül
Alsó-Egyiptomtól D.-re, 1221 km* megmvelhet
területtel, (i907) 338,714 állandó és 31,838 nomád
lak. Ugyanily nev székhelye a Nilus balpartján,
vasút mellett, termékeny vidéken, (i907) 23,357
lak., nagy állami pamutgyárral, élénk kereskedést
tíz különösen Fajúmmal.
Benitoit (ásv.), báriumtitanátszilikát, zafirkék
színtelen hats'^öges kristályok, lelhelye San Benito (Kalifornia).

Benjámin (héb., «a szerencse fla», «a jobb kéz v.
jobb oldal fla», amely a régi népek szerint a szerencsés oldal). Jákob és Ráchel legifjabb gyermeke,
satyja egyik izraelita törzsnek. Földje Palesztina
középs részén a Jordán felé feküdt. B. földjén
volt Jeruzsálem, Dávid és Salamon alatt az ország, késbben Judaország fvárosa. Igen harcias
törzs volt, amelybl sok vitéz származott (Móz. I.
49, 27.), így a bírák egyike, Ehud és Izrael els királya, Saul. A birák korában háborúba elegyedett a
többi törzsekkel, ami által végs pusztiüásához közeledett. A birák könyve szerint a megmaradt benjaminiták csak úgy kaphattak feleséget, hogy nket raboltak maguknak. A birodalom kettészakadása után B. Judaországhoz tartozott. A Kr. e.
V. sz.-ban még mint külön törzs él, st még Pál
apostol

is

benjaminitának vallja magát.
1. Tudelai Benjámin.

Benjámin ben Jóna,

—

Benko

Benkendorf, l.AlexaMer,gv6í,ovosz tábornok,
Révaiban 1783., megh. 1844 szept. 23. 1. Pál
is bnrészességcsászár meggyilkolása miatt
gel gyanúsították. Ennek dacára I. Sándor cárnakbizalmas embere lett, kit németes francia hadjárataiban lovassági tábornoki rangban elkísért
késbb Miklós nagyherceg szárnysegéde lett;
1832. birodalmi grófi rangot nyervén, a titkos
rendrség fparancsnokává nevezték ki és mint a
szül.

t

császári kabinetiroda hú-hedt III. szakosztályának
fnöke rettegett nevet szerzett.
2. B; Koiistantin, orosz tábornok és diplomata,
az elbbinek testvéröccse, szül. 178o-ben, megh.

Pravady bolgár városkában 1828 augusztus 6
1812-ben részt vett a borodinói, szmolenszki stb.
ütközetekben. 1813-ban egy hadtest élén Kasselig és a Rajnáig nyomult elre. 1814-ben francia területen mint vezérrnagynak része volt
Reims bevételében. 1820-tól 1826-ig mint rendkívüli követ szerepelt a stuttgarti és karlsruhei
udvaroknál. A perzsa háborúban gyzelmesen harcolt Erivan mellett, Araxesznél pedig a jóval ersebb ellenséget csaknem megsemmisítette. 1828ban a cárt f öhadsegédi minségben kiséi*te a török
háborúba és Pravady várost kerítette hatalmába.
A két B.-testvér húga volt a diplomáciai világban általában ismert Lieven Dorottya hercegné,
Metternich kedvese.
3. B., Konstantin, gróf, orosz tábornok és diplomata, az elbbinek fia, szül. 1817., megh. Parisban
1858 jan. 28. Katonai pályáját a Kaukázusban
kezdte, 1855. részt vett a krimi háborúban, 1857.
meghatalmazottként Spanyolországba került,ma jd
Stuttgartba. Halála után jelent meg Souvenir intimé d'une campagne au Caucase c. munkája

—

Benk, kisk. Szabolcs vm. tiszai j.-ban, (1910)
524 magyar lak., u. p.Tornyospálcza, u. t. Mándok.
Benk, Johannes, osztrák szobrász, szül. Bécsben 1844 júl. 27. Eleinte Bécsben tanult, utóbb
Drezdában Hahnelnél és Rómában. 1872-ben
Bécsben igen nagy tevékenységet fejtett ki és a
dekoratív müvek hosszú sorát alkotta meg a múlt Parisban (1858).
sz. utolsó évtizedeiben keletkezett nagy építészeti
Benkepatony, kisk. Pozsony vm. dunaszerdamvek (udvari múzeumok, Burgtheater, Hof burg, helyi j.-ban, (1910) 320 magyar lak., u. p. Szentstb.) számára. Ezeken és síremlékek nagy számán mihályfa, u. t Patony.
kívül különösen kiemelendk
Amerling fest
Benkert, 1. Antal^ író, szül. Budán 1794 ápr.
emlékszobra, a Deutschmeister-emlók (1907) Bécs- 30., megh. Pesten 1846 okt. 12. Bécsben színésszé
bon, Beethoven emlékszobra Grácban (1909) stb. akart lenni, ezt azonban szülei ellenezték és toBenke, Benkö. A középkorban használatos vábbi kiképezése végett egy olasz selyemkeresszemélynév, melyet rendesen a Benedek kicsinyí- kedésben helyezték el. Késbb B. korallkeresketésének szoktak tekinteni.
dést nyitott Bécsben, de nemsokára anyjának
Benke, 1. István (laborfalvi),
székely huszár- « A magyar király»-hoz címzett vendégljét vette
családból, szül. Brassóban 1849 dec. 7. A teológiát át Pesten, s végre midn családi viszonyok követBudapesten végezte 1873. az utrechti egyetemre keztében vagyonát elvesztette, teljesen az iroment, honnan egy év múlva hazatérvén, elször dalomnak élt. 1830— 45-ig több színdarabot írt,
a künszentmiklósi, majd a sepsiszentgyörgyi ref melyek közül nevezetesebbek Der PostiUon der
gimnáziumban lett tanár. 1904 okt. 1-én 30 évi Liebe; Die Seiltánzer in Soroksár; Die falsche
tanári szolgálat után nyugalomba lépett. Jelenleg Fanny Elsler stb. Egyéb müvei Die Lichtschirm,
:

s

;

:

:

missziói ref. lelkész Rákosszentmihályon. Önálló
müvei Zwingli Ulrik élete és a helvét reformáció megalapítása (1884) Isten országa (I. ós II.
k. 1888., angol és holland, III. k. 1895. angol források után) ^özhanComenius Amos János (1892),
valamennyi Sepsiszentgyörgyön. V. ö. Parádi
Kálmán, Erdélyi f-, közép- és elemi iskolák állapotrajza, (1896, 114-115. 1.).
2. B. József, színigazgató, Jókai Mómé (Laborfalvi Róza) apja, szül. Háromszék vmegyében,
;

;

;

novella (Pest 1832]
Pester Lebensbilder (u. 0.
1830—32) Wuth des Elementes und Milde des
Menschenherzens, Gedenkbuch der grossen Donauüberschwemmung von Pest und Ofen am 13., 14.
u. 15. Marz 1838 (Pest 1838) Bunte Bilder aus dem
Lében (u. 0. 1842) Erinnenmgsblüten (u. 0. 1844).
;

;

;

;

B. Imre, 1. Kerfbeny.
B. Károly Mária, 1. Kertheny.
Benko, 1 Jerolim báró, osztrák-magyar sorhajókapitány, szül. Prágában 1843 febr. 2., megh.
2.
3.

.

Káinokon 1771 júl. 18., megh. Miskolczon 1855 Bécsben 1904 nov. 23-án. Fleg írói tevékenysége
Az utóbbi helyen színigazgató volt, majd által tnt ki leírta tengerentúli missziókra kikülugyanott leányiskolát nyitott s annak volt igaz- dött hadihajóink utazásait fmve A cs. és kir.
gatója. Több színdarabot fordított.
hadtengerészet történet© 18-Í8— 49-ig.
aug. 15.

;

;

:

:

Benkovac
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—

Benkö

2. B. Károly, építész, szül. 1837 üov4. Torontál nak az irodalmi vállalatoknak irányításában, mevármegyében, Xagyszentmiklóson, megh. 1893. lyek az 1890— 1905-iki idszakban a FranklinRákospalotán. Szülei a papi pályára szánták és Társulat kiadásában megjelentek. 1905-ben kigimnáziumba adták, de az 1848— 49-iki politikai lépett a Társulat kebelébl és átvette a GriU-féle
viszonyok következtében a technikai pályára lépett könyvkereskedést. A Magyar Könj-vkereskedk
és építész lett. 1870-ben a nyergesúj falusi román- Egylete 1883. titkárává, utóbb alelnökévé, végül
cement-gyárat alapította s szakítva a régi tradí- 1905. elnökévé választotta. Irodalmi téren ia
ciókkal, a cement gyártását tudományos alapra mködött. Jókainak számos novelláját, valamint
fektette. Számos nyilvános épületet épített. 1883- a Szotnorú Napok c. regényt németre fordította,
ban a vallás- és közöktatásügyi minisztérium az szerkesztette Scherr Johannes Világirodalomállami ipariskola téli tanfolyamán a szaktárgyak- története magyar kiadását. Mint szakíró sokat
ból eladások tartásiíval bízta meg öt. 1892-ben a dolgozott a könyvkereskedk szaklapjaiba és
budapesti kir. törvényszék állandó bizottsági szak- megszerkesztette a Magyar könyvkereskedelmi
értjévé nevezték ki. Mint tanár megírta eladá- szokásjogot (Budapest 1889).
saihoz a szaktárgyakat az építanyagok tanát,
4. B. Uenrik, zeneszerz és író, szül. Körmenaz építészeti alaktivnt, kszerkezeteket, költség- den (Vas várm.) 1858 márc. 16. Budapesten éa
vetéstant, ezenkívül az e szakmába vágó dolgoki'ól Bécsben tanult. 1882-ben tért haza s a budapesti
Nemzeti Színház (illetleg 1884 óta M. Kir. Operaszámos értekezés és cikk jelent meg tle.
Benkovac, adók. Pozsega vm. újgradiskai ház) hegedse Jett, 1887. pedig baUetkamagya.
j.-ban, (1900) 310 horvát-szerb lak., u. p. és u. t. 1886 óta négy évig a íilharmóniai társulat titkára
Okucani.
volt, 1884. pedig a Nemz. Zenede tanárul válaszBenkovíic, kerületi kapitányság székhelye Dal- totta a zeneszerzési tanszakra. Irt egy Összhangmiiciában, a Zárából Kninbe vezet úton, (igoo) zattan-t, azonkívül szimfóniát, zongora- és hegedl-i.lOO lak. Perussich nev régi kastéllyal és As- szonátákat, vonósnégyeseket, élkép-melodrámásesia római város romjaival.
kat. 1910-ben nyugalomba vonult.
Benkovecz, kisk., 1. Zalabenkö.
5. B. József, ref. lelkész és teol. tanár, szül.
Benkovich Ágoston, püspök, szül. Nyitra- Bardóczon 1740 dec. 20., megh. Középajtán 1814
apátin, Nyitra várra.-ben 1632., megh. 1702 okt. dec. 28. Elvégezvén a teológiát, 1765 atyja he28. Húsz éves korában remete Szt. Pál szerzetébe lyébe papnak Középajtái'a ment. Az erdvidéki
lépett és miután a bodendoili kolostorban a foga- egyházmegyének 1785. esperese lett. 1787 elején
dalmakat letette, Rómába ment tanulmányainak az egyházi ftanács a székelyudvarhelyi kollégium
folytatására. 1 658-ban tért vissza Magyarországba teoí. tanárává nevezte ki. 1789-ben középajtai kia
és itt eleintén a fels \'idékeken hittéríti mkö- birtokára vonult. 1793 tavaszán köpeczi lelkész
dést fejtett ki, majd a terebesi kolostor perjelévé, lett, de késbb visszament Középajtára, ahol bota1676. pedig az egész rend fnökévé és generáli- nikus kertje yolt. Ó kezdte Erdély növényeit elsává választották. I. Lipót 1682. a nagyváradi ször ismertetni. Növénytani munkái Transsilpüspökségre nevezte ki, ezt azonban csak 1691. vania sive Magnus Transsilvaniae Principatus
foglalhatta el a Tökölyi-féle mozgalmak miatt. (Bécs 1778) A középajtai szkumpia vagy ismeBenk, személjTiév, 1. Bánk és Benke.
retesebb nevén ecetfa (Kolozsvár 1796, megjelent
Benkö, 1. Etelka, operaénekesnö, Ambrus Zol- u. 0. németül is). Legnevezetesebb botanikai tekintán író neje, 1. Ambrus Zoltán.
tetben a Fszeres bvebb nevezeti és Nomina vege2. B. Ferenc (kisbaczoni), reform, pap és tabilium növényszógyüjteménye {Magyar könytanár, szül. Magyarláposon 1745., megh. Nagy- vesházl. 1783). Munkálkodásának firánya mégis
enyeden 1816 dec. 16. Iskoláit Nagyenyeden vé- a történeti kútfk nyomozása volt. Ezen munkái
gezte és innen Jenába és Göttingenbe ment, hol Bononiai mese, (Nagyenyed 1764, latinból) Transkülönösen a természetrajzi tudományokkal foglal- silvania (I.— II. köt.); Vindobonao (1777-78).
kozott. Elbb nagyszebeni lelkész, majd 1790. a (Harmadik kötetébl 1790. öt ív ki lett nyomtatva,
természetrajz, földleírás és német nyelv tanára de aztán félben maradt.) Milkovia, sive antiqui
lett Nagyenyeden, ahol haláláig mködött. Mun- episcopatus Milkoviensis
explanatio (I H. köt.
:

:

;

;

. . .

Magyar

—

mineralögia, azaz a kövek és ércek u.o. 1781); Imago specuumM. Principatus Transtudománya (Kolozsvár 1786.) Az esztendnként silvaniae admirandorum hucusque plurima ex
kiadott pamasszusi idtöltés (1790—1800) hatodik parte incognitorum (Harlem 1781, a harlemi tudós
darabja szintén ásványtani tárgj'ú Egy kis haza- társaság lefordíttatta holland nyelvre is.) Diaetae
béli utazás Magyar geográfia (4 részbén, Kolozs- sive reetius comitia Transsüvanica, Cibinii et
vár 1801—1802). Azonkívül lefordította Wemer Claudiopoli (1791); Imago inclitae in TranssilvaÁbrahám mvét a kövek és ércek ismertet je- nia nationis siculicae historico-politica, (u. o. 1791,
gyeivel (2. kiad. Kolozsvár 1784). V. ö. Szinnyei, magyarra fordította L. S. R.) Az 1784. évi oláh
Magyar írók.
zendülésrl írt mvébl az els ív szmtén meg3. B. Gyula, könyvkeresked, szül. Budapesten jelent, a többi kéziratban maradt. Kéziratban ma1854. Szakmáját itthon és a külföldön sajátította radt számtalan, fleg történelmi munkája és forel. A Pallas Nagy Lexikona közrebocsátása idejérásgyjteménye. V. ö. Mikó Imre, Benk József
ben mint a Pallasr.-társa.ság kiadóhivatali fnöke élete és munkái (Pest 1868).
részt vett e munka ters-ezésében és elkészítésében.
6. B. Kálmán, színész és színmíró, szül.
Utóbb a Franklin-Tái-sulat kebelében, késbb mint Csikdelnén 1824 dec. 11., mejgh. 1890 okt. 25. A
e társulat ügyvezet igazgatója sikeres könyv- Nemzeti Színház sokoldalú játékszinésze s késbb
kiadói mködést fejtett ki éa részt vett azok- könyvtámoka volt. Több népies, hazafias és igen
kái

:

:

;

;;

—
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népszer ezinmüvet írt. Érdemes müve még Ma- 1898) a bécsi egyetemen, késbb pedig az 1898.
gyar színvilág, 1565—1872. Történeti és sta- alapított osztrák archeológiai intézetnek igaztisztikai almanach a szinmüvészet körébl (Buda- gatója. E két minségében egész iskoláját alapította az osztrák archeológusoknak, kik a tle
pest 1873).
7. B.
Károly (kisbaczoni), történetíró, szül. megindított ausztriai és fleg kisázsiai régészeti
Nagyenyeden 1805 jan. 28, megh. 1863 ápr. 11. kutatások terén nagy eredményeket értek el.
Jogi és bölcsészeti tanulmányokat végzett, 1825. Schöne-vel együtt leírta a lateráni múzeum ankir. táblai irnok lett Maros-Vásárhelyen, utóbb tik szobormveit (Leipzig 1867); kiadta Griemezkövesdi birtokán gazdálkodott a szabadság- chische u. sizilische Vasenbilder (Berlin 1869—
harc után azonban újból hivatalokat vállalt. Han- 1883) Metopen von Selimmt (u. o. 1873) Beigyaszorgalmú adatgyjt volt, ki Erdély történe- trágo zur Kenntnis des athenischen Theaters
tére mintegy 500 íves kézirati anyagot hordott (Wien 1875) és Antiké Gesichtshelme u. Se:

;

;

;

össze,

melybl csak egyes monográfiák készültek pulkralmasken

(u. o.

1878)

c.

munkáit. 1875-ben

részt vett az osztrákok 2. samothrakei expedicióvezetett államköltségen DNy.-i
jában. 1881-ben
Kis-Ázsiában (Lykia) tudományos kutatásokat,
kosság okairól.
Benkfalva, kisk. Zemplén vm. varannói j.-ban, melyeket Káriára is kiterjesztvén, 1883. megismételt eredményként hazahozta a gjölbasi (az
(1910) 381 tót lak., u. p. és u. t. Tavama.
IBenkulen (Bengkulen,ai benszlöttek nyelvén antik Trysa helyén) síremlék nagyszer frízét
Bangkahulu), 1. németalföldi residentie Szumatra (ma a bécsi udv. múzeumban) és közzétette
DNy.-i partján. Területe 24,760 km^, (i905) 204,269 Reisen in Lykien u. Karién (Wien 1884) és Das

Marosszék). 1857-ben pályázott a bécsi
akadémia által kitzött pályakérdésre az öngyil-

el (Csík- és

;

nagyobbára maláji lak. A tartomány nagyobbára Heroon von Gjölbaschi-Trysa (u. o. 1889) c.
termékei rizs, bors, kávé és mveit. Részt vett az Adamklisszi (1. o.) melletti
sík és mocsaras

—

;

:

muszkátdió.
2, ií., az ugyanily nev residentie
székhelye a tenger partján, rossz és kevéssé védett
kiköt mellett, (i905) 6145 lak., közelében Marlborough erddel; 1685. az angolok megszállották
és fvárossá emelték és sokat tettek kereskedelme fölvirágoztatására. 1824-ben elcserélték a
maiakkai holland birtokokkal ez idtl kezdve
Padangra száU át a szumatrai kereskedelem veze-

emlékm feltárásában (1882—90), melyrl szóló
munkája (Tocileseuval együtt): Das Monument
von Adamklissi (Wien 1895). Megindította 1895.
az osztrákoknak efezusi (1. o.) kutatásait, melynek
nagysiker, Bécs gyjteményeit gazdagító ásatá-

—

saiban (1896 1908) eleinte maga is részt vett
Zur Ortserre vonatkozó utolsó nagy munkája
kunde u. Stadtgeschichte von Ephesos (Wien
tése.
1906). 1889-ben megindította a Wiener VorlegeBenllinre y Gil, 1. Jósé, spanyol fest, szül. blátter fíir archáol. (Jbungen c. becses sorozatot
Canamelasban 1855 okt. 1. Valenciában, majd 1877—97. társszerkesztje az Archáol. -epigraph.
Rómában tanult. Realista fölfogású, színpompás Mittheihmgen aus Österreich-Ungam c. hazánkat
képei tárgyát többnyire a spanyol népéletbl me- is közelebbrl érdekl folyóiratnak és az 1898
ríti, de olykor fantasztikus, borzalmas tartalmúak.
óta azt fölváltó Jahreshefte des oesterr. arch. InMvei közül több Burópaszerte nagy sikert ara- stituts nev kitn szakközlönynek.
tott. A legismertebbek Katonák ebédje menetelés
Benne ckenstein, város Erfurt porosz közig,
közben(Madrid,szépmv. múzeum);Vértanú víziója kerületben, 30 km.-nyire Nordhauseutöl a Rapp;

:

:

a római Colosseumban (Valencia, múzeimi) Boszorkánytánc,Mária-ünnepValenciában(München,
Neue Pinakothek) Jozafát völgye (1900), stb.
2. B.,Mariano, spanyol szobrász és fest, szül.
Valenciában 1862 szept. 8. Rómában tanult és
már korán feltnést keltett rendkívül elevenen
mintázott mellszobraival ós szobrocskáival, melyek nagyobbára jellegzetes spanyol típusokat
ábrázolnak. Festményei közül fleg bikaviadalokat ábrázoló akvarelljei ismertek.
Ben Lomond, 1527 m. magas hegy Tasmania
ausztráliai szigeten, ugyanott egy azonos nev
;

;

bode és vasút mellett, (1905) 2815 lak.; faiparral,
gyufa- és szöggyártással; közelében vasércbányával és a Harz-hegység fenyveseiben tüdbetegek számára szanatóriummal.

Bennélsködök v. helélösködök (növ.), endoflta
parazita növények, különösen élsköd gombák,
amelyek bejutva a gazdanövény testébe, egészen
azon belül élnek, ott terjesztik ki miceliumjukat,

st

sokan közülük bizonyos terméseiket is a
gazdanövény testén belül fejlesztik ki, pl. a Plasmopara viiicola, a szllö peronoszporája a legtöbb B. a terméseit a gazdanövéuy felületén fejkisváros.
leszti ki. A virágos növények közül a Raffiesia
Ben Macdhui, 1. Ben.
és a Pilostyles hasonló módon tenyésznek és csak
Benmaradó, helytelen s nem is igen haszná- virágjaik fejldnek a gazdanövényen kivUl.
latos íllozóílai mszó az immanens (1. o.) kifejeBennet, Henry, Arlington grófja, angol mizésére.
niszter, B. John jogtudósnak íla
szül. ArlingBen marcato (ol.), zenei mszó, a. m. «jöl tonban 1618., megh. 1685 júl. 28. A forradalom
;

;

alatt a royalisták táborában harcolt

kiemelve^-t.

Benmore Head, Fair Head.
Benn., állatneveknél Bennett E. T. angol zoo1.

lógus nevének rövidítése.
Benndorf, Ottó, kiváló osztrák archeológus;
szül. 1838 szept. 13. Greizben, megh. 1907 jan.
2. Bécsben. Az archeológia tanára volt a zürichi
(1869), majd a müncheni és prágai, végül (1877—

1649. külföldre menekült és Jakab yorki hercegnek lett
titkára. II. Károly bizalmas tanácsadójául fogadta maga mellé, ó szerkesztette 1663. az Act of
indulgence-t ugyanekkor kinevezték államtit;

;

kárnak. Mint a hírhedt Cabal-minisztériumnak
tagja XIV. Lajostól évi díjat húzott. 1672 óta Parisban volt angol követ és elnyerte a grófi rangot.

—
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1675-ben kegj^vesztett lett. Hátrahagyott mve:
Lettere to William Temple from 1664 to 1674-.
(Kiadta Babington Thoraas, London 1701., 2 köt.
Franciára fordították 1701-6. ütrecht.)

James Gordon, északamerikai pubKeithban (Skótország) 1795., raegh.
New Yorkban 1872 jún. 1. 1819-ben kivándorolt
Amerikába és 1835. megindította a New York
Herald p. napilapot, mely alvilág legnagyobb és
Bennett,

í.

licista, szül.

legelterjedtebb lapja lett. Ó volt az els, ki az
európai eseményekrl kimerít tá\-iratokat közölt
lapjában. Stanley Henriket az évek óta eltnt
Livingstone felkeresésére Afrikába küldötte.
Fia B. Gordon (szül. 1841 máj. 10) Stanleyt
újabb afrikai utazásra küldötte, 1879. pedig a
«Jeanette» -expedíciót indította útnak az északi
sark felé. Ujabban nagy díjakat tzött ki automobil- és aviatikai versenyekre.
2. B., John Hughes, angol orvos, szül. Londonban 1812 aug. 31., megh. 1875 szept. 25. Norvichban. Edinburghban tanult, de volt a párisi, berlini
és heidelbergi egj-etemen is. 1841-ben visszatért
Edinburghba s eladásokat tartott a szövettanból és
mikroszkopiából, mint els, ki Angliában e tudományágakat ismertette. 1848-ban lett tanár az
edinburghi egyetemen. A szövettanon és élettanon kiviü a klinikai orvoslás terén is fogajánlotta elször a csukamájolajat
lalkozott s
görvélykórosoknak. A leukoajthaemiának (vérbevolt els leirója. Nagj^számú munkái
tegség) is
közül, melyek nagyrésze angol szaklapokban jeOn leucocj-thaemia The
lent meg, f ontosabbak
patology and treatment of pulmonarj' tuberculosis
On cancerous and caneroid growths, Textetc.
book of physiology generál, specíal and practical.
Több nyelvre lefordították dolgozatait.
3. B., Sterndale William. egyike a legnagyobb
angol zeneszerzknek, szül. Shefíieldben 1816 ápr.

—

-

Bennigrsen

Bennettitaceae (növ.), a Gymnospemiák
(Nyitva termk) fosszilis családja, melynek fajai
a mai Cycas-félékhez hasonlítottak. E családba
2 génusz tartozik Bennettites CaiT. és ManteUia
Bmgt. A B. a mezozoicumban alakult ki; a triászban kezddik, de legnagyobb gazdagságát a jurában és az alsó krétában éri el. (Anglia, KözépEurópa, Észak-Amerika.)
Bennettites Carr. (növ.), l. Bennettitaceae.
Ben Nevis, 1. Ben.
Bennewitz,

csillagász, 1. Amanus.
Bennewitz von Loefen, Kari, német fest,
szül.

Thomban 1826

31. Berlinben és

nov. 15., megh. 1895 aug.

Münchenben

tanult. Eleinte,

a

régibb tájképfestk módjára, romantikus hegyes
tájképeket festett, utóbb modem fölfogással Berlin
sivár környékérl merítette motívumait. Néhány
jellemz képe a berlini Nationalgallerieben látható.
Bennigsen, régi szász nemesi család, mely a
XIII. sz.-ban Hannoverában (Kahlenberg mellett)
a B. -várat építé.
l.B.,Levin Augiist Teofil, gróf, orosz tábornok,
szül. Braimsehweigban 1745 febr. 10 megh. Han,

noverben 1826 okt. 3. Mint hannoverai százados
részt vett a hétéves háború végs szakában. 1773.
orosz zászló alatt a törökök (1774), a lengyelek
(1794) és a perzsák ellen (1796) harcolt és része
volt az I. Pál cár élete ellen sztt összeesküvésben
(1801). I. Sándor cár Litvánia fkormányzójává s
lovassági tábornokká tette. 1807-ben mint orosz
fvezér Eylau és Friedland mellett vezényelt a
franciák ellen. 1812-ben mint Kutuzov táborkari
fnöke Borodino mellett harcolt, de Kutuzowal
nem tudván megegyezni, beadta lemondását.
1813 okt. 18. Lipcse mellett, mint a szövetséges
hadak jobb szárnyának fvezére, a franciákat megfutamította, mire Sándor cár még a csatatéren
grófi rangra emelte. 1818 óta Hannoverben élt.
13., me^h. Londonban 1874 febr. 1. Orgonás csa- Mvének címe: Gedanken über einige Kenntlád fla. Cambridge-ben a kir. kollégium karában nisse, dle einem Offizíer der CavaUerie vorzüglich
énekelt s itt annjira kitnt tehetségével, hogy nöthíg sind (2. kiadás, Vüna 1805).
2. B., Alexander Levin, gróf, hannoverai állam1826. a londoni kir. zeneakadémiába vették fel
(tanárai: Crotch, Holmes, Potter). Vizsgálatán, férfiú, az elbbinek fia, szül Zakretben, Vilna mel1833., saját D-moll versenjTnüvét zongorázva, lett, 1809 júl. 21., megh. Bantelnban 1893 febr. 27.
Mendelssohnt is elragadta. 1837. Broadwood kiadó 1841-ben kincst. tan. és az els kamara tagja lett.
költségén Lipcsébe ment Mendelssohn és Schu- 1848 márc. 20-tól 1850 okt.-ig miniszterelnök volt.
mann barátsága befolj-t mvészetére is. 1849-ben Mint az els (és késbb a második) kamarának elmegalapította a Bach-társaságot Londonban: 1856. nöke a kormány reakcionárius politikáját kárhozfilharmóniai karnagy és a cambridge-i egyetem tatta, amiért kegjrvesztett lett, st a kamarából
zenetanára lett, 1866. az akadémia igazgatója, rendeletileg kizáratott (1857 jan. 14.). A fváros
1867. Master of árts, 1870. Oxfordban is a zene azonban 1864. újra megválasztotta képviselnek,
tiszteletbeli doktora, 1871. lovagi rangot nyert. a kamara pedig ismét elnökké szemelte ki. 1881
müvei 4 zongora- versenjTn, Najádok, Erdei 1883-ig, mint a Welf-párt híve, tagja volt a nénimfa. Parisina, A paradicsom és a peri c. meg- met birodalmi gylésnek.
nyitók, G-moll szimf.. Május királynje kántáté,
3. B., Rudolf, német államférfiú, szül. LüneSamáriai asszony oratóriuma Sophokles Ajaxá- burgban 1824 júl. 10., megh. Benningsenben 1902
nak zenéje, zongoramvek, trió, dalok stb.
aug. 7. 1846-ban hannoverai államszolgálatba lé4. B; William Cox, angol költ és nem- pett s miután 1856. a második kamarába válaszzetgazda, szül. Greenwich ben 1820 nov. 14., tották, a szabadehii nemzeti ellenzéknek vezérévé
megh. Blackheathben 1895 márc. 4. Apja mes- emelkedett. Az 1866-iki háború küszöbén intve
terségét, az órásságot folytatta, amellett tevé- óvta Hannoverát az Ausztriával való szövetségkeny részt vett a közügyek terén is. Iskolát, tl. A német birodalmi gylésen 1873—79. az
népies irodalmi társaságot, fürdt alapított. Köl- elnöki méltóságot viselte. Mint a nemzeti szabadteményei (Poems) 1860. jelentek meg. Prome- elv párt nagytekintély vezére, sokáig támogatta
theus the Fire-Giver c. munkájával Aeschylos Bismarck politikáját, de késbb feszültség állotttiilogiájának els, elveszett részét akarta pótolni. be közöttük. 1883-ban B. mandátumát elégület;

:

;

;

F

:

:

;;

;

—

Bennington
lenségböl letette, de 1887 febr. újra
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vélt, valójában Kr. u. IV
VI. sz.-beli feljegyzései nyomán irt. Eredetinek
tartják ebben Troilus és Brizeis szerelmi epizód-

mandátumot és Darés egykorúnak

mire megint a nemzeti-szabadelv párt
vezérévé lett. II. Vilmos 1888 aug. Hannovera tartományi föelnökének nevezte ki, mely állásban
1897-ig mködött. Életét megírta Kiepert (2. kiadás 1902) és Schreck (Hannover 1894). B. irodalmi tiagyatékát Oncken Hermann rendezi sajtó
alá. Eddig B. levelei jelentek meg a Deutsche
Revueben (1907). Ez évben Hannoverben szobrot
is emeltek neki. V. ö. H. Oncken, Rud. v. B. (2 köt.

vállalt,

melyet késbb Boccaccio és Chaucer közveShakespeare is felhasznált. A normandiai
hercegek krónikája Parisban jelent meg 1836—
44., 3 köt, A Román de Troie u. 0, (1904—7. 3 k.)
V, ö, Seltegast, B. (Breslau 1876); Witte, Der
Einfluss von B. Román de Troi auf die altfranz.
Literatur (Göttingen 1904).

ját,

títésével

Benoitoii(franc.,ejtsd:

1910).

bönoátóa), szállóigévé vált

1859 máj. jelzés Sardounak Benoiton-család c. színmvének
12. 1893-ban német gyarmatügyi szolgálatba lé- hsnje után azokra a nkre illik, akik sohasem
pett s Kelet-Afrikába küldték. 1899-ben kinevez- találhatók otthon.
Ben-olaj, 1. BeJien-olaj.
ték német Uj-Guinea, a Marianok ós Karolinák
BenoavUIe, Lé(m, francia fest, szül. Parisban
kormányzójává, ahol 1902-ig mködött.
Bennington, az ugyanily nev county szék- 1821 máre. 30., megh. 1859 febr. 16. Római tarhelye Vermont amerikai államban, a Hoosic egy tózkodásának hatása alatt fleg keresztény tárkis mellékvizénél, (i9oo) 8033 lak., szöviparral. gyak ábrázolására adta magát. Különösen követA Bourgoyne vezérlete alatt álló angol csapatokat kez müvei arattak sikert Keresztény vértanuk
az amerikai nemzetrségnek Green Mountain a cirkuszban (Paris, Musée du Luxembourg);
Boys nev csapata 1777 aug. 16. itt verte meg. Assisi Szt. Ferenc halála (1853, Paris, Louvre)
Bennisch (Bensch), város osztrák Sziléziában, Szt. Klára, Ass. Szt. Ferenc holttesténél (1855)
Freudeuthal ker. kapitányságban, 24 km. -re Trop- Rafael és Fornarina találkozása (1857) stb. Nagy
pautól, vasút és a Gold-Oppa egyik mellékvize dekoratív képeket is festett a saint germain-enmellett, (1900) 4367 lak., vászon- és pamutszövéssel
layei templom számára.
a környékén lev ezüst- és ólombányák el vannak
Benozzo Gozzoli (B. di Lese dí Sandro),ola3z
hagyatva.
fest, szül. Firenzében 1420 v. 1424., megh. PisBeimo, szent, püspök. Grófi családból született toiában 1497 okt. 4. Az ötvösségen kezdte és részt
Goslar mellett 1010., megh. 1106 jún. 16. III. vett a Ghlberti (1. 0.) második bronzkapujának
Henrik goslari kanonokká, 1066. pedig meisseni munkálatában. A festészetet Fra AngeUconál tapüspökké nevezte ki. A IV. Henrik és VII. Gergely nulta s ennek római és orvietói munkaiban is seközött való vitából kifolyólag 1085-ben elmozdí- gédkezett. 1452-ben Montefalcóban, 1453.Viterbótották püspökségétl, de III. Kelemen pápa közben- ban, 1456. Perugiában dolgozik, 1459. Firenzében
járására 1087, visszahelyezték. Innentl egész ha- aMedicieknekaPalazzo-Mediciben(utóbbRiccai'di)
haláláig fleg a vendek megtérítésén fáradozott. lev házikápolnáját díszíti a napkeleti bölcsek út1523-ban avattatott szentté VI. Hadrián pápa által, ját ós az angyalok imádását ábrázoló falképekkel
mi ellen Luther egy mvet adott ki Wider den (1. a képmellékletet). 1463— 67-ben a sangimineuen Abgott und altén Teuf el, der zu Meissen soU gnanóí Sant'Agostino szentélyét festi ki, 1468—84.
erhoben werden címmel, melyre Emser, ki már legnagyobb mvén, a pisai temet (camposanto)
4.

B., Rudolf, az elbbinek

fla, szül.

;

:

:

elbb

(1512) megii'ta B. életrajzát, visszafelelt. B.
ereklyéinek egy részét 1576. Münchenbe, más
részét Drezdába vitték.
De dictamine. Szt.
B. Bajorországnak, fleg Münchennek védszentje.

Mve

Emléknapja

:

jún. 16.

Benoid-gáz,

Gázgyártás.
Fierre Léonard Léopold,
flamand zeneszerz, szül. a flandriai Harlebekeben 1834 aug. 17., megh. Antwerpenben 1901
márc. 8. A brüsszeli konzervatórimnon tanalt,
késbb a Park-szinház karnagya lett, melodrámákat Irt, s 1857-ben Ábel megölése c. kantátával állami «római díjat» nyert. Brüsszelben misét,
1863. Te-Deum-ot ós Requiemet, majd fuvolaés zongora- versenymveket, Lucifer (1866) és A
Schelde c. flém oratóriumokat és flóm operákat
(Isa) írt A küzd, szenved s a diadalmas egyház
c. vallásos drámát és sok hasonlót komponált. B.
a német zene híve.

Benit

1.

(ejtsd: bönoá),

;

Benit de Sainte-More

(ejtsd:

bönoadö szent mór),

a XII. sz. második felében megírta a
normandiai hercegek ki-ónlkáját (Chronique des
ducs de Normandie), mely több mint negyvenezer
verssorban 1135ig öleli fel az anyagot. Ugyancsak ö valószínleg szerzje a világhír Román
de IVoi'e-nak, melyet nem Homérosz, hanem Dyctis
francia

író,

falfestményein dolgozik (23 jelenet az ó-testamentomból). Oltárképei közül a legismertebbek a vatikáni képtárban, a perugiai Pinacotecában, a
Louvreban és a londoni National Galleryban vannak. Mvészi fejldésének els korszakában a Fra
Angelico modorát követi, s a Pal. Medicibeü freskókkal mutatkozik be elször mint önálló
szerepelnek kortársainak
vész. Jelenetein
képmásai aprólékos gonddal ábrázolja a jelenetek szinterét, a szabad természetet is, mindezt
inkább lírai, tetszets, vonzó, de éppen nem mély
fölfogással. B. rendkívüli termékenységgel, fáradhatatlan alkotó ervel használja fel terjedelmes
falképein a kor vívmányait szerencsés és kedves, de nem úttör alakja a flrenzei quattrocentónak, V. ö. Hugh Stockes, B. G. (London 1906).
Benrath, közs. Düsseldorf (ettl 9 km.-nyire)
porosz közig, kerületben a Rajna jobbpartján,
vasút mellett, (1910) 20,446 lak., vasiparral, gzmalommal 1756. Károly Tódor választófejedelem
által épített kastéllyal, amelyet szép park fog

m-

srn

;

;

;

körül.

Bensa, Alexander von, osztrák fest, szül.
Bécsben 1820 júl. 15., megh. 1902 jan. 1. Csataképei, melyek az osztrák hadjáratok egyes jeleneteit ábrázolják, nagy tetszést arattak az udvar
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Ben tenato (ol.), zenei mszó, a. m. <tjól kikörében. Pettenkofen hatása alatt magyar tárgyú, apró, Unom képeket is festett. Ilyenek Ök- iartvav. Vag>'is a hangok értékét nem szabad
rös szekér Vásár A pusztán Választás Magyar- megrövidíteni.
Benth^ növénynevek meüettBentham George
országon, stb.
Bensberg, község Köln porosz kerületben, 14 (1. 0.) nevének rövidítése.
Bentham {ejtaá-. benthem), 1, George, angol bokm.-nyire Mühlheimtöl, vasút mellett, (1905) 11,217
lak., toscanai Ízlésben épült kastéllyal (1840 óta tanikus, szül. Stoleben, Plymouth mellett, 1800
kadét-iskola) ; dinamit-, lakk- és kénsavgyártás- szept. 22., megh. 1884 szept. 10. Ifjúságát részsal; vas-, ólom- és ezüstércbányászattal. V. ö. ben Szt.-Pétervárott, részben MontpeUierben élte
Xeubourg, B. u. sein Kadettenhaus (Berlin 1890). le (1814—26) s itt a Pirenéi hegység flóráját buzBensen (csehül Betiesov nad Pulsnici), város gón tanulmányozta. Késbb Londonban jogot taTetschen csehországi kerületi kapitányságban, a nult 8 1832. birói hivatalt \iselt, melyrl a követPolzen jobbpartján, (1900) 3426 lak., a Thun grófok kez évben leköszönt, hogy kizárólag a nö vénytankét kastélyával, pamutfónokkal, szövkkel, kelme- nak élhessen.ALinean-Society-nekelnökevolt.Els
müvét Catalogue des plantes indigénes des Pyréfestéssel és kötöttárúk készítésével.
Benserade (ejtsd: bensamd), Isaac de, francia nées et du Bas-Languedoc (Paris 1826) csakhamar
költ. szül. 1613. Parisban, megh. 1691. Udvari követték Labiatarum ffenera et species (London
költó volt, aki fleg balleteket írt, melyeknek 1832- 36) Handbook of the British Flóra (u. o.
szereplói a király és udvaroncai voltak. Híresek 1858- C'b, 5. kiad. 1887); Flóra Honkongensis (u.
kisebb epigranimái és ü. n. livrets-i, melyek finom, 0. 1861); Müllerrel egjütt Flóra Australiensis
apró kiséró versek hallétjeihez. Nagy irodalmi (u. o. 1863—70) Scrophularineae Indicae (n. o.
vitát támasztott Job c. szonettje, költtársának, 1835) Commentationes de Leguminosarum geneVoiturenek Uranie c. költeményével szemben. ribus(abécsi múzeum évkönyveiben 1837); Plantae
Kevéssé sikerült Ovidius Metamorplioses-emek. Hartwegianae (u. o. 1839—58); Outlines of elerondeaux-hdkO. (1. 0.) való fordítása. Müvei Oeuv- mentarj" botany as introductory to local floras (u.
res (1697, 2 köt): Poésies (1875).
0. 1860). Martius Flóra Brasiliensis c. nagyszer
Bensheim, kerületi székhely Starkenburg hes- müvében megírta a PapiUonaceákat, De CandoUe
seni tartományban, 19 km.-njlre Darrastadttól, Prodromus systematis regni vegetabilis c. munká(1905) 8269 lak., br-, papir-, sör-, szivargyártás- jában pedig a Labiatae-kat, a Scofnlariaceákat,
sal, szlltermeléssel és borkereskedéssel.
a Polemoniaceákat és Stackhousiaceákat.
Bens, Giulio, ol. fest, szül. 1601 körül Pieve
2. B.. Jeremy, angol jogbölcsész, szül. Londel Teccói)an, megh. u. 0. 1668- Korán Grenuába ke- donban 1748 febr. 15., megh. 1832 jún. 6. Már 13
rült, ahol a G. B. Paggi tanítványa lett, A távlati éves korában az oxfordi eg>'etemet hallgatta,
rövidülések mestere volt, melyeket festményeinek majd ügyvédeskedett, de ettl csakhamar visszaépítészeti részletein mei-ész biztossággal alkal- lépett és csupán tudományos mködésnek élt.
mazott. Leginkább fi-eskókat festett a legneveze- Mint jogbölcsész, a hasznossági elmélet v, utilitatesebbeket a genuai Annunzlata del Guastato, rizmus megalapítója. Tétele az, hogy a morálnak
S. Spirito, S, Agostino, S. Caterina templomban. és a jognak a kritériuma és egyszersmind egyeKisebb számú olajfestményeinek javát is genuai düli célja a lehet legtöbb ember számára a letemplomokban találjuk, Vorarlberg és Bécs szá- het legnagyobb boldogságot nyújtani, röviden
mára is dolgozott.
kifejezve a boldogság maximuma. Ezt a tételét
Benszlött, az ország határán bell született fejti ki Introdiidion to the principles of morál
ember, az ország törzsökös lakója, ellentétben a and legislation (1789) c. müvében. Jogbölcsészeti
jövevényekkel, beköltözöttekkel, i. Állampolgár- elveivel szorosan összefügg büntetjogi elmélete
ság, Indigena, Indigenatus.
a büntetés azért jogosult, mert nélkülözhetetlen.
Bent, 1, Johannes van der, hollandi fest, szüL Nem is lehet tehát a büntetés célja más, mint a
Amsterdamban 1650 kör., megh. 1690. Berchem megelzés. A bntettest avval lehet a bntl
hatása alatt olaszos jelleg, pásztorokkal népesített visszatartani, ha látja, hogy az a hátrány, amely
tájképeket festett. A b,-pesti Szépmv. Múzeum- öt a várható büntetésbl éri, nagyobb annál az
ban vízesést ábrázoló képpel van képviselve.
elnynél, amelyet a bncselekménybl vár. Pa2. B., Theodor, angol archeológus és utazó, nopticon, or the inspectionliouse (1791, 3. köt.) c,
szül. 1852., megh. 1897. Londonban. Legtöbbet mvében a börtönök, munkásházak és más hasonló
kutatott a görög szigeteken, az srégi kisázsiai intézetek számára új építési módot ajánl. A bünvárosok színhelyén, Abesszíniában és Arábiában. tet eljárással foglalkoznak a Franciaország szá1890. a londoni földrajzi társulat azzal a feladat- mára készült PUin for the organisation of the
tal bizta meg, hogj' vizsgálja
a DK.-i Afri- judicial establishTnent (1792), valamint Rationale
kában, a Masonaföldün, az aranybányák közelében ofjudicial endence (1827, 5. köt.) c. munkái. Mint
fekv, 1871. Mauch által felfedezett skori város, nemzetgazda, B. ellensége minden állami beavatZimbambve romjait. Kutatásairól becses munká- kozásnak és állami gondoskodásnak. Széls inban számolt be (The ruined cities of Mashona- dividualista, elve a «laisser fairé et laisser pasland, London 1893).
müvei The Cyclades, or ser» ellensége a birtok megkötöttségének, Delife among the insular Greeks (1885)
Three an- fence of usury (1787) c. mvében támadja az
cient cities on the coast of Asia Minor (Athenaeum uzsoratörvényeket és kívánja a tke minden kor3161. sz.) Sacred citj- of the Ethiopeans (2, kiad. látjának eltörlését. Az angol parlament reformját
1896). Halála Qtán neje kiadta Southern Arábia sürgeti Plán of parliamentary reform (1817) és
(1900).
Badical reform biü (1819) c. munkáiban, B. tanait
:

;

;

;

:

:

;

;

;

:

:

:

:
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;
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rendszeresen összeállította tanítványa, Etienne
Domont Traités de législation civile et pénale
(Paris 1802, 3 köt.) és Théorie des peines et des
récompenses (1812, 2 köt.) c. müveiben. Összegyjtött müveit kiadta Bowring (Edinburgh 1843,
11 köt.). B. törekvései a gyakorlatban leginkább
Amerikában érvényesültek.
Bentliamia fragifera Lindl. (qöv.), nepáli
honosságú örökzöld fa (Cornus capitata Wall.)
somszerü virágzatokkal, április —május hónapokban virágzik bogyói óriás szamócára emlékeztetnek. Szép hidegházi növény. Benthamia japonica S. et Z. (Cornus japonica Thbg.) edzettebb
faj az elbbinél, mely Közép-Európában védett
helyeken a szabadban áttelel.
Bentheim, kerület ós Steinfurt-Bentheim mediatizált grófság székhelye Osnabrück porosz közigazgatási kerületben, Osnabrücktl 44 kilométernyire, vasút mellett, (i905) 2702 lakossal; kbányákkal, ásványvízforrással, pamutszövéssel,
szép kastéllyal és parkkal.
Bentheim, azeltt grófi, 1817 óta német hercegi család, mely 1140. hübérül kapta a bentheimi
grófságot. Alapítója Ottó, Detre hollandi gróf fia
volt (1182 körül). Ottó családjának kihalta után
(1421) a grófság Götterswick-i Eberwyn-VQ szállt,
B. Bernát gróf nvérének unokájára, ki a steinfurti grófságot is megszerezte
1495. a család a
B.-Steinfurt címmel él. Jelenleg a család két ágra
oszlik, a B.-Tecklenburg és a B.-Steinfurt ágra.
V, ö. Möller, Geschichte der vormaligen Grafschaft B. (Lingen 1879).
Bentheim, Wilhelm Belgicus, herceg, osztrák
táborszernagy, szül. Burgsteinfurtban 1782 április 17., megh. Villafrancában 1839 október 12.
Osztrák szolgálatba lépett 1799. Hsiesen harcolt
Aspem és Wagram mellett, kitnt továbbá Drezda
és Kulm mellett (1813). A párisi béke után diplomáciai kiküldetésben járt Londonban és Parisban
;

;

-

Bentley

nt, hogy 1811. a szigetrl távozzék,B. pedig 1812.
mint a sziget ura az angol alkotmány mintájára
kidolgozott konstituciót léptetett életbe. 1813-ban
eredménytelenül harcolt Katalóniában. 1814-ben
elfoglalta Genovát, aztán egy ideig brit követ volt
Rómában. 1827— 35-ig Kelet-India fkormányzóságát viselte, mely állásban számos reformot vitt
keresztül. (Eltiltotta pl. az özvegyek elégetését.)
V. ö. Boulger, Lord Will. B. (London 1892).
2. George Cavendish-B., lord, brit államférfiú,
az elbbinek unokaöccse, szül. 1802 febr. 27.,

megh. 1848 szept. 21. Mint nagybátyjának, Canning-nek (1. o.) titkára, 1826. tagja lett a parlamentnek. Sokáig nem méltatták figyelemre, míg^
nem boszúból Wellington herceg és Peel Róbert
ellen, akik Canningnek poUtikai ellenfelei valának, Disraelivel az ú. n. protekcionista (védvám)pártot szervezte. A Cavendish Square-n 1851. emlékszobrot állítottak neki. Életét megírta Disraeli
Benjámin (8. kiad. London 1872 német fordítás
1853. Kassel.). Mint sportsmant Kent méltatta
(London 1892).
;

A

német, westfaliai ág alapítója Wühelm Christian (1701—1773), B. Johann Wilhelm (1. f.) másodszülött fia, aki nejének kezével a kihaló aldenburgi grófok hitbizományát nyerte. Két fiút hagyott hátra Ghristian Friedrich Anton (1734
1768), az id. westfaliai ág alapítója, míg másod:

szülött fia: Johann Albert
westfaliai ágat alapította.

(1737—1775) az

ifjabb

— Ghristian Friedrich

Anton legidsebb fia, Wühelm Gustav Friedrich
(1762—1835), egy oldenburgi parasztleánnyal kötött házassága miatt öccsével, Johann Karl-lal
(1763—1833) elkeseredett örökösödési perbe keveredett. (B.-féle örökösödési per), öccse ugyanis
azt vitatta, hogy bátyjának e házasságból szüle-

nem emelhetnek igényt a B.-család hitbizományára. Az 1829. megindított perben hírneves
jogtudósok, továbbá a jenai és giesseni egyetem
és 1827. Padua parancsnoka lett.
jogi kara nyilatkoztak. Az oldenburgi kormány
Bentlios (gör. a. m. mélység, tengerfenék), a 1854. végre kiegyezést hozott létre a vitás birtenger fenekén él növények és állatok összesége. tokokat Oldenburg vette át két millió tallérért,
A helyhez kötött óletü növények és állatok alkot- mely összeget meghatározott arányban a perleják a mozdulatlan (sessilis) B.-t, az ide-oda csúszó- ked felek között megosztotta.
mászó állatok pedig a mozgékony (vagilis) B.-t. A
Bentley (ejtsd rbentii), 1. Bichord, angol filológus,
tett fiai

:

B. ellentéte a plankton (1. o.),
Bentinck, srégi, oklevélileg 1233-ig felvezethet gelderni nemes család, mely a XIV. sz.-ban
Angliába és Oldenburgba származott át. Az angol
(1645—1709),
ág alapítója B. Joliann
aki mint Orániai III. Vilmos híve és bizalmas tanácsosa jött Angliába, ahol Portland gróffá lett és
mint diplomata szerzett különösen Parisban hírnevet. Idsb fia, Henry 1716. nyerte el a Portiandi herceg címét. Ifj. fiának, John Albertnak
két fia volt WiUiam (megh. 1818. mint angol
admirális) ós John. Ettl a ketttl származik a
most is virágzó idösh és ifjabb angol ág.
Az angol ág nevezetesebb tagjai
1. Witliam Henry Gavendish-B., lord, szül.
1774 szept. 14., megh. Parisban 1839 jún. 17. 1803.
Madrasz kormányzója lett, 1807. mint meghatalmazott miniszter szerepelt a Szicília szigetére
menekült nápolyi királynál s 1808. átvette az ott
állomásozó brit hajóhadnak fvezényletét. Ggös
és parancsoló modora arra birta Karolina kir^y-

WilMm

:

Yorkshire Ny.-i részének Oulton nev helységében 1662 jan. 27., megh. Cambridgeben 1742
júl. 14. Miután elnyerte a baccalaureus artium
címet, egy ideig nevelsködött, majd 28 éves
korában papnak szentelték és Stilingfleet, a késbbi worcesteri püspök házi káplánja lett. Mint
ilyen tartotta híres Boyle-eladásait. Boyle Róbert természettudós ugyanis 50 fontnyi évi jövedelmet biztosított azon teológus számára, ki az
szül.

ateisták, zsidók s

mohamedánusok

ellen prédikál.

B. ez eladásaiban a matematika és filozófia fegyvereivel támadt az erkölcsrontó materializmus

1694-ben királyi könyvtárnok, a rákövetkepedig udvari káplán, 1696. a teológia doktora lett. Ez idben tört ki Boyle Charles-lal való
vitája, aki azzal vádolta B.-t, hogy egy szükségelt
kéziratnak használatát tle megtagadta. E tániadás ellen B. az 1697. megjelent következ c. híres munkájában válaszolt Dissertation upon the
ellen.

zben

:

epistles of Phalaris, Themistocles, Socrates, Euri-

pides and upon the fables of Aesop (legújabban

:;
;

;

—

Benton

IIB

kiadta Wagner, Berlin 1874 németre lefordította
Ribbeck Valdemár, Leipzig 1857), melyben fleg a
Phalaris neve alatt hagyományozott leveleknek
valódiatlanságát mutatja ki és az ezópusi meséknek hitelességét egy és mindenkorra megdönti.
1699-ben a cambridgei Trinity-coUege rektorává
választották. A filológiai tudományt sok kiváló
mvel gazdagította. 1711-ben adta ki Horatiusát,
melynek hatásával a TFoí/'Friedrioh Augustüotneroí-prolegomenáin kívül egyetlen ülológiai
munka sem mérkzhetett s melyet azóta is sokszor
adtak ki. Hozzá írt kritikai jegyzetei telve vannak a költ<5 szövegének javításaival, melyek oly
erudicióról és divinációról tanúskodnak, mint
sem eltte, sem utána ókori író magyarázásánál
még nem ér\-ényesítettek. Aristophanés, Sophokles, Bion, Moschos, Nikandros, Philostrates, Hierokles, Plautus, Lucretius, Ovidius, Lucanus,
Silius, Italicus.L. Annaeus Seneca írók szövegéhez
is becses észrevételeket hagyott az utókorra.
1726-ban került ki sajtó alól Terentius-, PhaedrusPublilius Syrus-kiadása. Ezekben a latin metrikával is foglalkozott s ö volt az els, ki a szótagok quantitása mellett tekintetbe vette az aceen;

^

—

Benue

Benton Harbor

(ejtsd:

bentn harber),

város Michi-

gan amerikai államban, Bernen countyban a Szt.
József folyó mellett, 3 km.-nyire a Michigan-tótól,
6562 lak., konzerv-gyártással, gyümölcs-, faés gabonakereskedéssel.

(1900)

Bentonville (ejtsd: bentnviji), községNorth.-Caroállamban Goldsboroughtól Ny.-ra
mellette 1865 márc. 18—25. a Sherman vezérlete
alatt álló szövetséges csapatok a Johnston vezérelte konfederáltakat legyzték.
Bentschen, város Meseritz porosz közigazg.
kerületben a B.-i tó és vasút mellett, (1905) 3915
lak., keményítgyártással, gzfürésszel és téglalina amerikai

;

gyárral.

Bentzel-Steman, 1. Albert, gr., nyng. cs. és kir.
lovaskapitány, szül. 1806 máj. 25., megh. Innsbruckban 1878 máj. 6. Hosszabb ideig tartózkodott
Pozsonyban. Botanikával, fként a kriptogámokkal foglalkozott. Munkái Verzeichniss von bisher
in der Pressburger Flóra nicht angeführton Pfianzen, a pozsonyi természettudományi társulat Verhandlungen-jában III. (1858) I. Heft, Sitzungsber.
53— 54 Über die neueren Fortschritte der Lichenologie (Pozsony 1859)
Biatorina Himgariea
Bentz.-St. Oesterr. Bot. Zeitschr. XIV. 218.
2. B., Emst Christian, gróf, német író, szül.
:

;

;

Utolsó filológiai munkája 1739. Maniliuskiadása volt, melyben szakítva eddigi konzervativizmusával a legszélsbb radikalizmus elveit töre- Mainzban 1767 ápr. 9., megh. Mariahaldenben
kedett érvényesíteni. B. Wolf F. A. és Scaliger 1849 aug. 13. B. 1827. a katoUkus egyházból
mellett a legkiválóbb filológus, egy új filológiai kilépett s protestáns lett. Mvei: Das goldene
korszak megnyitója, ki a szövegkritikai kutatást Kalb (1802—04, 4 köt.) és folj-tatásai Der steihonosította meg a XIX. század jeles filológusai, neme Gast (1808, 4 köt.) és Der alté Mann (1819,
Hermann, Lachmann és Ritschl munkáikban az 4 köt.). Nagyobb tetszésben részesültek még:
ö módszerét követték, mellyel Wolf híres Prole- Lebensffeister (1804, 4 köt.) Gesprache im Labvgomenáit is kidolgozta és amellyel Niebuhr rinth (1805, 3 köt) ; Proteus (1806) Titania (1807)
a római mondák megvizsgálásához fogott. Érte- Morpheus (1807, 2 köt.). Színmüvei (Der Geist
kezéseit kiadta Dyce (1836—38, 3 köt.) ; levele- von Canossa Die jüngsten Feigenblátter Das
zését Wordsworth (2 köt., London 1842). Munká- Hoftheater von Barataria stb.) nem arattak sikert.
inak teljes jegyzékét kiadta Bartholomew A. A délnémet politikai mozgalmakban Liberális
(London 1908).
szellem röpiratokkal és munkákkal vett részt.
2. B., Róbert, angol botanikus, szül. HitchinBentaon (ejtsd: bentszoS), Thérése, francia regényben (Hereford) 1821., megh. 1893. A Kings Col- írón (valódi nevén Marié Thérése Blanc, szili.
lege-ben a növénytan tanára volt. Majd a Phar- de Solms), szül. 1840., megh. 1907. Regényei
maoeutieal Soeiety-n az orvostant és növénytant Un Divorce (1871, Journal des Débats) LÍa vocaadta el s végre a londoni Institution növénytani tion de Louise (1873) Une vie manquée (1874)
professzora lett. Leginkább az orvosi növénytant ün remords (1874, akadémiai jutalmat nyert);
mvelte. Fbb munkái Handbook of the British Emancipée (1887) Constanco (1891, maffy. ford,
flóra (1858, 6. kiad. 1892) Manuel of Botany (Lon- Barbeü Viktor 189.3); Tchelovek (1900)"stb. Irodon 1861, 3. kiad 1873) Principal plants emplo- dalomtörténeti tanulmányai leginkább a Revue
yed in medecine (u. o. 1875, l}-imen-nel együtt)
des Deux Mondes hasábjain jelentek meg. Késbb
Farré-ye\ és Warrington-PereiraseLl Mannái of ezeket is összegyjtötte két kötetben. Littérature
matéria medica and therapeutics (u. o. 1854—55) et moeurs étrangéres (1882) Nouveaux romanc. könyvét adta ki s tiz éven át volt a Pharmaciers américains (1885).
ceutical Journal szerkesztje.
Benú (arab), üm (1. Ben) többesszámú alakja,
Benton (ejtsd: bentn), több amerikai község neve a. m. fiak ; az arab törzsnevek elején található
legjelentékenyebb Fort-B. 0- o.).
szó, melyhez a törzs sének neve van kapcsolva,
Benton (ejt«<i: bentn), 2 homasHart, elkel süoae- pl. Benú Taghlib a. m. a Taghlib gyermekei, a
rikai államférfiú, szül. Hillsboroughban (Észak- Taghlib törzs. A közkiejtésben bení-nek is hangzik.
Karolina) 1782 márc. 14., megh. Washingtonban
Benue [Binue vagy amint a benszülöttek külön1858 ápr. 10. 1812-ben Anglia eUen harcolt. A böz részeiben nevezik: Furodzsi, Irihu, Lihu stb.),
háború után megindította St. Louisban a Missouri a Niger mellékfolyója Nyugat-Afrikában. Forrása,
A^se. lapot, és 1820. mint az új állam képvise- melyet Flegel 1882. fedezett föl, Adamauában,
lje az Unió szenátusába küldetett, meljTiek Ngaunderét^l É.-ra (é. sz. 8", k. h. 13" 45») alatt
1860-ig tagja maradt. Emlékiratai Thirty years' van. Jobbról Ribagónál fölveszi a Tnburi-mocsaview of the senate (New York 1855—56, 2. köt.) rakból jöv Majo Kebbit, azután a Gongolát és
címen jelentek meg. V. ö. Roosevelt, Life of Kaderát, balról a Farot, Tarabbat és BantanThomas H. B (Boston 1887).
dzsit. Lokodzsával szemközt torkoUk. Ribagótól
tust

is.

:

;

:

;

;

;

;

;

:

;

;

:

;

8*

;

—

Bénulás
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Bényei

Itt nevezetes avargyrk vannak. Egy dombon
csak az ess évszakban, máj.-tól jan. elejéig. A B. kéttornyos prépostsági templom van, mely hazánk
fölfedezje 1851. Barth H. volt, bár már 1833. egyik nevezetes románstílü építészeti emléke. A
Laird, Allén és Oldfield (Exp. int the interior of templom 1217. épült. K.-i felén a tizennégyszög
Af riea by the river Niger, Lond, 1 837) mintegy felével zárt nagy apszis és annak oldalán a tízszög
120 km. -re fölhajóztak rajta. Baikie 1854 és 1857. felével zárt apszidiol van, mely nagy kiszökésével
megállapította folyását addig, ameddig hajózható mintegy kereszthajót képez az osztatlan hoszvolt. Flegel Róbert fedezte föl forrását és ismer- szanti hajó fkapuja eltt (Ny. fell) széles eltette meg fels folyását.
csarnok van, mely hajdan nyitva volt. A soká
Bénulás alatt az izmok összehúzhatóságának romokban hever templomot Scitovszky prímás
gyöngülését vagy megsznését értjük, kivéve, ha 1862. restauráltatta. A kolostor ma is romokban
ezt forradások, merev izületek okozzák. A B.-ok hever. A prépostságot Omodegr. (az Amadé grófok
kétfélék psychés eredetek és szervi B -ok, az öse)alapítá 1294. a sionhegyi apát, 1516. a sági
elbbiek többnyire hisztériás eredetek és sugal- prépostság felügyelete alá helyezték, 1561. 1. Ferlassál megszüntethetök. A szervi B.-ok rendsze- dinánd a nagyszombati jezsuitáknak adományozta.
rint az idegrendszer, ritkán magának az izomnak B. nevét Byntl, Hunt flától kapta. V. ö. Lehoczky
megbetegedése folytán keletkeznek. A B. foka T., Lévai és bónyi régiségek (sáncok) Arch. Ért.
szerint lehet tökéletes (paralysis, akinesia), midn 18.
A bényi monostor, Századok, 1867. L. még
az izom összehúzhatósága megsznt és lehet Bényi prépostság.
tökéletlen (paresis), midn kisebb-nagyobb mérBenyák Berned József, kegyesrendi áldozár és
tékben még összehúzható, de rendes erejét nem tanár, szül 1745 dec. 6., megh. Selmeczen 1829
fejti ki. A B. elterjedése szerint beszélünk teljes márc. 1. Félszázadnál tovább mint tanár és igaz(totális) B.-ról, ha egy testrész valamennyi izma gató több helyen tanított
lelkes magyar volt, ki
bénult, és részleges B.-ról (paraiysis partiaUs), felvilágosultsága miatt sokat szenvedett a felsbbha csak egyes izmok bénultak. A B. milyensége ség részérl. Buzgó munkása volt a magyar iroszerint van feszes B. (paralysis spastica), midn dalomnak s fkép a tanügynek. Bölcseleti eladáaz izmok megfeszültek s a reflexek élénkek; sait egyetemi tanárok is hallgatták. 1777-ben
petyhüdt B. (paralysis atonica), midn az izmok tanította elször Pesten a fllozóflát magyar nyelelernyedtek és a reflexek hiányzanak vagy alig ven. Irt magyar, német, latin, görög, francia és
mutatkoznak. A B.-t okozó bántalom helye, iUetve olasz nyelven. Munkáinak száma felülmúlja a kéta mozgató pályának két szakasza (l. Idegrend- százat nagyobbréS2íüket szegénysége miatt nem
szer) szerint megkülönböztetünk középponti (cen- adhatta ki. Irt magyar bölcselettörténetet, logikát,
trális) és környéki (peripheriás) B.-t, az utóbbiban erkölcstant, egy nagyobb munkát a bölcselkedés és
az izmok sorvadnak és elfajulnak. A fél testre véleménynyilvánítás szabadságáról, vagy húsz isterjed B.-t hemiplegiá-Tiak; két oldalarányos kolai drámát, magyar és francia nyelvtant, nagytestrész B.-át diplegiá-nak. vagy paraplegiá-nak, számú magyar és latin politikai és hazafias verset,
valamely testrész B.-át magában monoplegiá-nak zenedarabokat, két kis müvet II. József védelmére
mondjuk. Nem helyes érzósi B.-ról beszélni, ez az stb. Az akadémia tagjának még Révai jelölte ki
érzéstelenség (anaesthesia). B.-t okozhat az ideg- a múlt században. V. ö. Takáts Sándor, B. Bernát
rendszerben történ vérzés, gyuladás, daganat és a magyar oktatásügy.

kezdve 1100 km. hosszú vonalon hajózható, de

;

:

;

;

;

:

;

nyomása; lehet méreghatás vagy fertz baj
Bénye, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm. pesti
következménye (difteria, vörheny, bujakór után), fels j.-ban, (i9io) 1219 tót és magyar lak., közs.
végül lehet hisztériás B. Orvoslása az els két hitelszövetkezet. U. p. Gomba, u. t. Monor. A
:

hétben teljes nyugalom, csak azután az alapbaj török uralom után elhagyott hely volt, 1714. Fáy
gyógyítása, a szükség szerint kenés, gyúrás, villa- Mihály telepítette be újra tótokkal. A Káva felé es
mozás, langyos fürdk, mozgási gyakorlatok. Templomhegyen az 1600 körül elpusztult templom
Gyógyulás esetén a járás hamarább javul, mint a alapja látható.
kéz mozgathatósága.
Benyefalva, (azeltt Benyesd), kisk. Bihar vm.
Benú Ozrá (helytelenül Ázrci), arab néptörzs béli j.-ban, (loio) 304 oláh lak. u. p. és u. t. Bél.
szerelmeseirl híres tiszta szerelmi sóvárgásukBényei (v. Erdbényei) Deák János, ref. leltól meghalnak. Az európai irodalomban Heine kész, szül. 1609., megh. Mádon 1645. Tanulmáismert verse tette ket nevezetessé.
nyait Gyulafehérvárt végezte, 1633 nyaráig MaBenvennto (ol.) a. m. istenhozott; keresztnév. ros-Vásárhelyen volt tanár. Ekkor Rákóczi György
fejedelem két fiának, Györgynek és Zsigmondnak
E név viseli közül világhír B. Cellini (1. o.).
Benwell, város Northumberland angol grófság- lett nevelje, de egy óv múlva már külföldre ment.
ban, 3 km.-nyire Nowcastletól, a Tyne és vasút Visszatérvén, 1637. Sárospatakon lett tanár.
mellett, (i9oi) beleszámítva a szomszédos Penhamet 1639-bon tevékeny részt vett az erdbényei zsina18,347 lak., Anglia legrégibb szénbányáival. Con- ton 1641. Mádra ment lelkésznek s mint ilyet
dercum római helység B. helyén állott.
az abauji egyházmegye jegyzjévé választotta.
Benwood (ejtsd bennvúd), város West-Virginia Munkái De concursucausae primae cum secundis,
amerikai állam Marshall countyjában az Ohio Albao Juliae, 1630 (Keseri Istvánnal együtt);
közelében, vasút mellett, (looo) 4511 lak., szeg- ós Janua lingvarum bilingvis, latina et hungarica...
üveggyárral.
(Gyulafehérvár 1634 újabb kiadásai Lcse 1641
Bény, Kis-B. és Nagy-B.-höl egyesített nagyk. és Várad 1654.) Praesci'iptiones et antidotageneEsztergom vm. párkányi j.-ban, (loio) 1654 magyar ralia pro christianismo, adversus socinianos, Ul;

;

;

:

:

:

;

lak.,

vasúti

áUomás,

posta-

ós táviróhivatal.

trajocti 1635.

:

Benyék
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Benyovszky

Benyék. kisk. Abauj-Torna \'ra. kassai j.-ban, tárgy minden újabb észrevételénél újabb benyomások támadnak, de ezek, bár a jelenség, mely
296 tót lak., u p. Rozgony, u. t. Kassa.
Benyíló (szoba), mellékszoba, mely a lakó- v. kelti, ugyanaz is maradt, különbözni fognak ^^vendégszobából nyílik; mondják oldalszobának is. mást^il, mert a felfogó alany fogékonysága s a
Bényi prépostság. E prépostság, mely az esz- küls ingerhez való viszonya megváltozott. Ki-

(1910)

tergomi ff)egyházniegye területén feküdt, a pre- vált az els B. nyer a frisseségtöl és közvetlenmontreiek birtokában volt. A templom és a kolos- ségtl, mely késbb soha \i8sza nem térhet, egétor nem egj- idbl valók. A templomot (v.ö. Hetiszl- szen sajátos jelleget s kiváló értéket. Már az els
mann, Magyarország I. folyam Ipolyi, Archaeo- B. kiváltja a tetszés vagy visszatetszés formájálogiai Közlemények II. Religio 1862), amely ha- ban nyilvánuló esztétikai ítéletünket s ez
bár
zai román stilü templomaink egj-ik legrégebbike a többszöri behatóbb szemlélés az elst kiegészítés legszebbje, az 1755-iki visitatio canonica fel- heti, helyesbítheti, mélj-ltheti s így a hatást is
jegyzései szerint Szt. László király ílvére, Lam- módosíthatja
határozottan s meglehetsen bizbert herceg építette volna míg a monostort való- tosan hangzik. Az esztétikai B. idbeli kifejldészínleg Ist%'án mester alapította. A sági konvent- sére vonatkozó vizsgálatok még megbízható ered;

—

;

—

;

ményeket nem mutatnak fel. Látás-B.-oknál nyilván a dolgok érzéki tulajdonságai hatnak elször,
miután ezt «apud monasterium suum inBen», el- míg a tartalmi jelentség megismerése késbbi
temették, végrendeletében Kéménd helységét, va- dolog. Viszont költemények olvasásával az élve-

nek egy 1273-ról

keltezett oklevele szerint u.

ez az IstN'án mester,

Omode gr.

i.

fiának halála után,

lamint más megnevezett birtokot «monasterio »uo
de Bén, conflrmando donaverat» {Czinár, Monasterológia II— 6). 1516-ban a sági prépostságnak
lett alávetve. I. Ferdinánd a prépostságot 1561. a
jezsuiták nagyszombati kollégiumának adományozta. A templomot (1. Bény) újabban restaurálták és 1862. újra felszentelték. A zárda romokban
hever és Kisbénynél, a Garam partjától nem
messze látható. V. ö. Schematismus V. C. AD.

zet csak a tartalom megértésével következhetik
be. (V. ö. Dessoir idevonatkozó vizsgálatait, Aesthetik, Stuttgart 1906.) Ha a létrehozó mvész a

Strigoniensis 1911.

országba menekültek, honnan Zsigmond korában

Benyólehota,
(1910) 93 tót lak.

Árvavm.

alsókubinij.-ban,
u. p. és u. t. Alsókubin.
Benyomás. 1. i*Y/ozo^fli múszó. Voltakép azt a
nyomot jelenti, melyet valamely test a másikkal
érintkezvén, reá hatván, rajta hagy. A íUozóflában,
jobban mondva a lélektanban azt a hatást jelezzük
vele, melyet a küls tárgyak érzékszerv'einkre tesznek. A közönséges nyelv azonban a szó használatá'an nem tekinti a meghatározás korlátait és sokkal
kisk.

;

Mgabb értelemben él vele. Ez magában véve épeníéggel

nem

baj,

de annál szükségesebb a jelentés

különböz árnyalatainak megállapítása. A tárgyak
Lenyomást idéznek el érzékszerv'einkben.

E B. te-

hát tisztán fiziológiai folyamat, ama változás,mely
az érzéki szervekben végzd idegszálakbanvégbemegj' s tovább terjed az agy velig. Az agj'\-elöben
azután a B. pszichikai ténnyé változik át, érzetté.
Az érzet tehát lélektani jelenség, a B. szülöttje,
amint ez a külsó dolognak ránk tett hatásáé.
Mindazonáltal a közönséges nyelvben az érzetet is
B.-nak nevezzük, amellyel csak abban egj-ezik
meg,- hogj-

szünk,

midn

hanem

sonlóképen és

érzünk, látszólag nem cselekelszenvedjük a testek hatását. Ha-

még

tágabb értelemben minden
mely a dolgoknak nemcsak
egyáltalán lelkünkre tett
hatásából származik, B.-nak szokás nevezni. így
beszélünk ama B.-ról, melyet valamely személy, valamely esemény idézett bennünk el, ami
voltakép nem B., hanem többé-kevésbbé világos
ítélet e személjTól vagy dologról. A szónak e sokféle használatára az a körülmény ad jogot, hogy
e különböz lelki jelenségekben egyez vonás van.
2. B. (észt.), az a hatás, melyet valamely esztétikai jelenség a szemlélben kelt. Ennek beható
elemzó vizsgálata az esztétika legfontosabb feladatai közé tartozik. Az esztétikai
vagy
lélektani jelenséget,
érzékeinkre, hanem

m

benyomás hatása alatt áll s ennek köz\-etlenségét s melegségét akarja \isszaadni, az impresszionizmus (1. 0.) útjain jár.
BenjovszkY-család. (Benyói és ur bánói gróf
és nemes.) A család tagjai Róbert Károly idejében,
mint Zách Felicián merénylnek rokonai Lengyeltiszta

két testvér, Benjámin és ürbán visszatértek s 1396.
Nikápolynál vitézkedtek, amiért is Zsigmond által
újra felvétettek a nemesek közé s a Vág mentén
kir. adományt nyertek. Az elbbi a B.-, az utóbbi
az Urbanovszky -család se lett. A két test\-érl423.
kapott címeres levelet, amely azonban elveszett. A
XVI. sz. közepén élt B. Gyöi^y, ki 1566. Miksától
a benyói és urbanói birtokra, az ürbanovszky-család több tagjával új ^kir. adomány levelet kapott.
Fiai közül Gábor, Ádám és Burián alapítottak
ágazatot. Az elsnek mag^•aszakadt, de a másik
kettónek ágazatából késbb számos mellékág sarjadzott ki, melyek napjainkig virágzanak. Burián
ágazatán élt a múlt század elején Mihály, kinek fla, Sámuel, a múlt század harcaiban tiint ki
s tábornokságig emelkedett. Ilyen nev íia szintén
a katonai pályán emelkedett fel. Testvére, VII.
György pozsonji alispán unokáiban s ezek utódaiban él Burián törzsének nemesi ágazata, Zsigmondnak unokáiban pedig a mágnási ág. A családból B. Móric (1. B. 1.) 1 778-ban Mária Teréziától
grófi rangot nyert. A grófi ág benne kihalván, testvére Emánuel és ennek utódai 1791. grófi rangra
emeltettek. A család Pest \Tn.-ben birtokos. B.
Sándor (sz. 1838) grófi rangja 1902 május 14.
örökbefogadott fiaira: B. Móricra (sz. 1872) és
Rezsre (sz, 1874) ruháztatott át.
A már említetteken kí^'ül nevezetesebb tagjai a családnak
1 B. Móric gróf, Madagaszkár királya, a XVIII.
sz. híres magj-ar utazója és kalandora, szül. a

—

.

njitravármegyei Verbón 1741., megh. Madagaszkár szigetén 1786 jún. 4. Atj^ja B. Sámuel lovassági tábornok, anyja Révay Rozália volt. 14
éves korában lépett a császári hadseregbe mint
hadnagy, s a hétéves háború több csatájában
(prágai, schweidnitzi stb.) kitüntette magát. Egy
erszakos birtokokkupáció következtében Lengj^el-

—

Benyovszky
országba menekült

—
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1767. a hazafias konföderáAz oroszokkal való háború
közben 1769 máj 20., bár hsiesen védte magát
lovassága ólén, elfogták és mint orosz hadi foglyot Karacsatkába deportálták. 1771 május hava
ban kalandos zendülést szított az orosz kormányzó ellen s 96 társával sikerült elmenekülnie, minek végrehajtásában a kormányzó
leánya, Afanázia is támogatta az összeesküvket.
B. az iránta szerelemre gyúlt s hozzászegdött
Afanáziával hajóra szállt s meglátogatta a még
ismeretlen Aleuta-szigeteket, Japán, Formosa és
Makaó -sziget érintésével
hol a szokatlan
s

ció szolgálatába lépett.

—

viszontagságok által megviselt Afanázia elhalt
Ile de Francé-szigetén kötött ki. Itt Auguülon herceg francia helytartó megbízta, hogy
Madagaszkáron francia gyarmatot alapítson.
Miután 1774. a szigeten Louisbourg várost alapította s a Tingbelle folyó mellett két erdöt építtetett, hozzálátott a nép meghódításához. B. ügyességével és bátorságával annyira megnyerte a
benszülötteket, hogy 1776. királyukká választották. Hogy hbéres királyságát elismertesse a
francia udvarnál, Parisba indult s miután XVI.
Lajos kormányában nem látott elég garanciát
nagyszabású terveihez, 1777. Mária Teréziához
fordult kegyelemért s még ez évben visszatért
hazájába. 1778-ban részt vett a bajor örökösödési
háborúban, 1779 a tescheni békekötés után kalandvágyó lelke újra madagaszkári hódításával
foglalkozott. 1778-ban korábbi érdemei elismeréséül megkapta a grófi címet, miután 1775. a francia báróságot is elnyerte. Minthogy merész fiumei
terveihez nem nyerte meg az állam hozzájárulását, 1784. Amerikába ment, hol a baltimorei exportröket sikerült rávenni egy újabb madagaszkári expedícióra, ezúttal a franciák ellen. 1785ben kalandorokból ós benszülöttekbl álló hadserege vereséget szenvedett s Agontzy telepnél
maga is elesett.
B a kalandokban gazdag
XVIII. sz.-nak legmerészebb s legeredetibb alakjai
közé tartozik, kinek izgága, folyvást hullámzó
vérmérséklete sem a rendes állami kereteket, sem
a tervek és tettek állandóságát nem trte el.
Céljainak nag^Tavalósága ós csodálatos lelki
ereje különböztette meg századának hasonlóveretü alakjaitól (Cagliostro, Trenk stb.) egészben
véve amolyan Saint-Germain-szerü egyéniség, ki

—

;

Benzaldehid

Kropf Lajos, Századok 28. A nagykiterjedés B.-irodalomra
1. a Századok 1891., 1898. évf.
2. B. Pál, jezsuita tanár, szül. Benyovban, Tren-

esén vmegyében 1696 jún.

25., megh. 1743szept.
Nagyszombatban tanult, késbb u. o., Bécsben és Gráeban tanított, végül a pozsonyi rendház
fnöke volt. Több kötet panegirikus beszédet és

28.

elmélkedést adott ki latin nyelven. (Hungária apostoliea, Kassa 1722; Laudatio d. Ivonis, Nagyszombat 1723 Oratio de illibato ss. Virginis conceptu, 1724; Icon amici et adulatoris, 1730; Panegyrici Mathiae Corvini, 1731 stb.)
3. B. Zsigmond, gróf, 1832-óta a Magy. Tud.
Akad. levelez tagja, meghalt solti birtokán 1874.
Része volt gr. Brunswick Terézzel a kisdedóvó
egyesület megalapításában. Az 1843. évi bt.
törv.-könyvi javaslatról írt, «öszinte véleménjrto
;

(1844).

Benyusháza,
j.-ban, (1910)

kisk. Liptó

132 tót lak.

;

vm. liptószentmiklósi

u. p.

Liptó-Tamócz,

u.

t.

Liptószentmiklós.

Benza Károly, a Nemzeti Színház volt énekmvésze, szül. 1812., megh. 1872. Ballá színtársulatánál Debreczenben kezdte pályafutását. A 40-es
években hívták meg a Nemzeti Színházhoz az opera
komikai és buffo szerepkörébe. Szerdahelyi József
helyébe. NohaB. vastagabban színezett s élénkségét nem mérsékelte annyi izlés, mint elde játékát, mégis mihamar kedveltté lön s megnyerte a
közönséget.

Leánya, B. Ida, a Nemzeti Színház volt énekszül. JPesten 1846., megh. 1880 márc.
10. Kezdetben atyja oktatta, azután Bécsben az
akkori legjelesebb énektanároknál, Proch, Salvi,
Boehholz-Falconi asszonynál a cs. opera-iskolában folytatta tanulmányait. 1865-ben Bécsben lépett föl elször Gounod Faust-jában mint Siebel.
Tehetsége lassanként tért hódított és rövid idn
már a legnagyobb szerepeket énekelte. Egyik legnagyobb alkotása Iphigenia Aulisban volt 1868-ban
Olaszországba ment s a milanói Scala-színházban
lépett föl Verdi Don Carlos-ában mint Eboli hercegn s Marchetti Ruy Blas-ában mint királyné,
igen jelentékeny sikerrel. Azután körútra indult,
mely valóságos diadalmenet volt. Rövid idei pesti
szereplése után Szt.-Pétervárra ment, ós egy évvel utóbb Pestre a Nemzeti Színházhoz szerzdött
mint rendes tag. Nagy terjedelm szopránja, mesteri technikája és kiváló színjátszó képessége lírai
nagyobb kitartással nagy szolgálatot tehetett
és drámai szerepekben egyaránt érvényesült.
volna a civilizációnak. 1790-ben Londonban angol
1873-ban Nagy Imrének, a budapesti Nemzeti
nyelven jelent meg önéletrajza (Memoirs and traSzínház kiváló tagjának nejévé lett s vele halávels of Mauritius Augustus count de B.), melyet
láig boldog házasóletet ólt.
csakhamar francia, holland ós német (1790—91,
Benzál.CgHj .CH= kétvegyértékü aromás gyök.
2 köt.) nyelvekre is lefordítottak. Németül StuttBenzaldehid, CgHj.C^g az illó keser mangartban 1911. jelent meg uj kiadás. Újangol ki-

mvésznje,

—

;

adás Olivértl. Magyarra csak 1888. Jókai forle. (Emléktábláját Verbón 1908 nov. 29-én
ünneplésen leplezték le.) B. felesége, ki mindvégig vele utazott viszontagságaiban, Hönsch
Zsuzsanna hü társa ós katonája Rontó Pál volt.
dította

;

Irodritom. B. kalandos életi''b'51 van merítve Kotzebne Die
Verschwörung ím Kamtschatka c. drámájának tárgya (1791);
szintúgy Miihlbeck Lujza, Qvadányi József gróf (1793), Gaál
József, Radó Antal (1889) regényes elbeszélései, Doppler
Ferenc operája stb. Cultru Prosper, De colonia insulam
Delphinam vulgo Madagascar a barone M. A. de B. dedncta.
(Paris, 1901). Életére fényt derített Jankó János, Gr. B., mint
geográfia! utazó, Századok 26. (1890, Ungarische Revne XI.).
:

dulaolaj alkatrésze. A benzolból (C^Hg) származtatható azáltal, hogy abban az egy^ hidrogén
helyét az egyvegyórtékú aldehid-csoporttal
CHO pótoljuk. Elállítható a keser mandulában elforduló glukozidából, az amigdalinból egy
erjeszt enzim, az emuisin segítségével (1. Amigdulin). Az amigdalinból elállított B. kéksav tartalmú lúggal való összerázás és újból való ledeszti Hálással megtisztítható. Iparilag benzálkloridból, azt mésztejjel melegítve, állítják el.
Színtelen, ersen fénytör, kellemes keserüman-

—

;

—

;

Benzaldehidzöld
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dula8zagú folyadék. Ps. 150-onl05, fp. 179" C.
Vízben kevéssé, borszesz és éterben jól oldódik.
A levegn való álláskor oxidálódik és a keletkez
benzoésav kristályokban kiválik belle. Fontos a
kéksavval képzett vegyülete, a benzaldehid-ciánhidrin vagy mandulasavnüril, CgH5.CH(0H).CN,
mely a gyógyszerül használt Aqua amygdalarum
aiyiarum ható anyaga. A B.-t gyógyszerül, továbbá illatszerek készítésére, likrök, sütemények zamatosítására és nagymennyiségben festékek (malachitzöld) elállításra hasznáJják. (Nem
szabad a szagára nézve hasonló, de nagj'on mérges nitrobenzollal,azJ5sse«ímifyr6a«i-val össze-

—

Benzllvlola

utóbb a konstanzi zsinaton védelmezte a magyar püspökök és a király ügyét. 1417. a sitteni
(Svájcban) püspökség kormányzatát vállalta magára, Kalocsán pedig helytartót tartott. E visszás
állapotnak 1431. lett vége. Ekkor felmenté a pápa
a kalocsai érsekségtl s végleg sitteni püspökké
nevezte ki.Kötekedö természet, állhatatlan ember
volt (Schem. Cleri Colocensis 1886—87).
Benzidam a. m. anilin (l. o.).
járt,

Bexizidiii (diamidodifenü),

CeH,-NH,
I

CgH,-NH,

az ú. n. aromás vegyületek közé tartozik. A B.-t
Benxaldehidzöld, 1. Malachitzöld.
úgy készítik, hogy nitrobenzolt nátronlúgos köBenzálklorid, benzüidénklorid CgHj.CHCl,. zegben cinkporral forralás közben redukálnak,
Elállítható forró toluolból, abba hosszabb ideig amidn
CjH^N

téveszteni.)

klórgázt vezetve. Színtelen, 206°-on forró folyadék. Benzaldohid elállítására használják (L o.).

II

C,H,N

Benzanalgén,

1. Analgén.
azobenzol, a hidrogén további hatására pedig hidBenzanilid, fenilbenzamid, CgHj.CO.NH.CgHs razobenzol
CjHjNH
160--on olv:idó kristályok. Képzdik benzoilkloridnak anilinra való hatásakor.
keletkezik, melyet ha savval kezeltüik, molekuláBenzart, város Tuniszban, 1. Bizerta.
ris áthelyezkedés folytán B. keletkezik. ElállítBenzaurin CgHj—
c£^«g*2ío^^*^^°^'^^^*^'^* ható dinitrodifenilbl is redukció folytán. Színtemelyet Döbner állított el elször 2 molekula fe- len lemezkék, melyek 122" C. olvadnak és légüres
nol és 1 molekula benzotrikloridból. A B. kemény, térben bomlás nélkül desztillálhatok. Jellemz,
fémfényü kérget képez, mely vízben oldhatatlan, hogy a B. szulfátjai vízben nehezen oldhatók.
alkohol, éter és ecetsavban sárga színnel oldható. Mangánperoxiddal és kénsawal oxidálva kinon
Alkáliák ibolyaszínnel oldják, mely oldatokból a keletkezik, mely reakció különben jellemz az
savak sárgás pelyhes állapotban a B.-t kivá- összes paradiamido vegyületekre.
la.sztják.
Benzidin-festékek (kongó-festékek), tkp. az
Benzazurin, melyet Duisberg állított el el- azofestékok csoportjába tartoznak, benzidin és
ször, volt az els értékes kék benzidin-festék. hasonló bázisokból salétromsav hatására elálló
Fontos szerepe van a gyapotfestésnél. Színtartó- tetrazovegyületek, melyek kombinálva vannak
sága gj'enge és alkáüák hatására megvörösödik, fenolokkal és aminekkel. Részben sárga v. vörös,
ezeknek elkerülése végett szükséges utólag réz- részben kék v. ibolya az ofestékek, melyek azon
sókkal kezelni. Az így kezelt B.-nal festett szövet kiváló tulajdonsággal bírnak, hogy az alkálisók
nagyon fényálló. Ez a festék azon érdekes tu- pácolatlan növényi rostokon rögzíthetk, minek
lajdonsággal bír, hogy a vele festett szövet me- folytán az utóbbi években kiváló technikailag
leg vasaló hatására vörösszín lesz, de kihlés fontos szerepre tettek szert.
után ismét visszanyeri eredeti szép kék színét.
Benzil, C^Hj.CH,— összetétel egjrvegyórtékü
I

Benzenberg, Johann Friedrich, német
meteorológus és publicista,
május 5., megh. 1846 jún.

Bükben,

ahol

fizikus,

Schöllerben 1777
8. Düsseldorf mellett,
1844. egy Charlottenruhe neveszül.

aromás aryök.
Benzüalkohol, fenilkarbinol, CgHj.CH,.OH.
Szabad állapotban, valamint észterek alakjában
némely éteres olajban fordul el. Mesterségesen

zet csillagvizsgálót építtetett, melyet meglehe- benzaldehidbl alkálUúgok hatására keletkezik.
ts fenntartási összeggel együtt Düsseldorf váro- Iparilag benzilkloridból állítják el, melyet kásának hagyományozott. B. a csillagászat mellett liumacetáttal, benzilacetáttá alakítanak át és ez
államtudományokkal s kivált pénzügj-tannal is utóbbit elszappanosííják. Színtelen, gyenge, de
foglalkozott 8 több idevágó, valaímint csillagászati kellemes szagú folyadék. Fs. 1-062 0»-on, fp. 206o
8 fizikai munkát s szakfolyóiratokba számos ér- C. Vízben kevéssé, alkohol és éterben jól oldódik.
tekezést

írt.

Benz-féle gázmotor, l. Motorok.
Benzi András. Hányatott élet fpap Zsigmond
királyunk idejében, meghalt 1451. A régi, olasz
Gualdo családnak Benzi (de Benciis) nev ágából
származott. 1388— 1402-ig spalatói érsek volt.
Midn 1402. a spalatójak Nápolyi Lászlóhoz pártoltak, B. inkább érsekségét hagyta oda, hogysem
Zsigmond királyhoz való húségét megszegje' Magyarországba jött tehát s itt a számzött Ludányi
Tamás helyett 1405—1411. az egri püspökséget
igazgatta. 1413 elején kalocsai érsek ln, de nem
tartózkodott hazánkban, mert elbb követségekbe

Oxidációkor elbb benzaldehiddé, majd benzoé-

savvá alakul.
használják.

Újabban

illatszerek készítésére

Benzilidén a. m. benzál (l. o.).
Benzilidénklorid, 1. Bemalklorid.
Benzilklorid, CeHj.CHjCl. ElaUítására forró
toluol ba klórgázt vezetnek. Színtelen folyadék
fp.-ja 178". Gze a nyákhártyákra izgatólag hat.
Benzilszármazékok elállítására használják (1.
Benzüalkohol, Benzaldehid).
Benzilviola (párisi viola, nietilviola 7B., mentilviola 6B.), klórhidrátja a pentametilbenzilpaTrifenümetán festék, melyet
rarosanilinnek.

: :
.

—

Benzin

1868-l)an Lauth állított elö elször, oly módon,
rosanilinre vagy metilviolára benzilkloridot hagyott hatni. B. a selymet és a gyapjút

hogy

Ibolyaszínre festi.
Benzin, petroleum-henzin. A nyers, természetes petróleumból frakciós desztillálás útján kapott
színtelen, igen mozgékony, a petróleuméra emlékeztet szagú folyadék. Nagyon gyúlékony gze
a levegvel elegyedve a meggyuladáskor veszedelmesen robban. Nem egységes vegyület, hanem
a parafün-sorozatba tartozó szénhidrogének és
pedig fképen hexán (CgH,^) és heptan (CjHm)
0-68— 072 fp.
60— 120«. Vízben
elegye. Ps.
;

=

;

—

oldhatatlan, szeszben meglehetsen oldódik éterrel, kloroformmal és zsíros olajokkal minden arányban elegyíthet. Mint a zsírok és gyanták
oldószerét, az iparban ilyenféle célokra is használják. Zsírfoltoknak ruhákból B.-nel való eltávolításakor, a B. tzveszélyes voltánál fogva,
;

kitn

óvatosan kell eljárnunk a folttisztítást tehát ne
végezzük ég gyertyával v. lámpával világított
;

helyiségben. Széntetrakloridos

het. Alkalmazzák a

B.-t

nem

elegye

ég-

motorok hajtására és

világítási célokra stb., úgyszintén az orvosi gyais.
kszénkátrányból elállított ós

A

korlatban

régebben köszén-B.-nek nevezett benzolt ne tévesszük össze a petroleum-B.-nel. B.-magnézia a
B.-nek és magnéziának folttisztításra használatos
szilárd keveréke.

A
ú, n.

Benzin

120

gyjt név alá tartozó B. -féleségeket az
nyers B.-bl, mely az ásványolajnak 130"

B.

C-ig átdesztilláló része, készítjük. Nyers B. az
ásványolajoknak a legkönnyebben iUó része és a
fajsúlya 0630 0"745 között váltakozik. A nyers
B.-bl az egyes termékeket rektiflkáció (ismételt
desztilláció) útján nyerik az ú. n. kolonnkészülékekben, de a leggondosabb eljárás mellett is az
egyes termékeknek sajátszer szaguk van, melyet könnyen iUó, kellemes szagú olajokkal el-

—

tüntethetünk a B. -féleségek szagtalanítására általánosan a kémiai tisztítást alkalmazzák. A kémiai tisztítás ugyanaz, mint a kolajnál (világító olaj), t. i. elször kénsavval, azután nátronlúggal kezelik és végül vízzel mossák (bvebben
1.
Kolaj). A B. -féleségek beosztására több-

0'660 között van és a legnagyobb részét az ú. n.
léggáz készítésére használják. Ha levegt gázolinróteggel hagyunk érintkezni, akkor a leveg
bizonyos mennyiség gázolingázt felvesz és egy
világító gáz keletkezik
gázerögépekhez, forrasztókészülékekhez stb. nagy kiterjedésben alkalmazzák. A mótor-B.-ek csoportjába tartoznak a
különféle automobil-B.-ek és a könny mótorB.-ek. A mótor-B. a leggondosabban rektiíikált
B.-gyártmány, ez majdnem teljesen mentes úgy
a legalacsonyabb, mint a magasabb forrpontú részeitl a nyers B.-nek. A mótor-B.-ek rendesen
nem a forrpontjuk szerint, mely 60—1200 C. között van, hanem a fajsúlyuk szerint osztályozva
kerülnek a forgalomba. Itt azonban meg kell különböztetni, hogy etánokban gazdag pl. pennsylvaniai, vagy nafténokban gazdag pl. indiai ásványolajokból készült. Az elbbenieknél a fajsúly 0-695-0-703, az utóbbiaknál 0705— 0'715
között váltakozik. A következ fajsúlyú adatoknál P-vel jelöljük a pennsylvaniai és I-vel az indiai ásványolajokhoz hasonló nyerstermékbl készített B. -féleségek fajsúlyát. A könny mótorB.-ek fajsúlya 0700— 0710 Pés 0715—0725 I
között van.
Közép-B. Ide tartozik a közön-séges
kereskedelembeli B. (folttisztító), melynek fajés 0725—0735 I között
súlya 0710—0720
van; a mosó-B., melynek fajsúlya 0725—0735
és 0740—0750 I között van. Az extrahálásra
szolgáló B.-t a forrpontja szerint hozzák a forgalomba.
Könny extraháló benzin
;

—

P

P

Átdesztillál

Forrás
kezdete

80

70

C-ban
60

térszázalék

fvr

1-2

97

79

0-8

Közép extraháló benzin

;

Átdesztillál

Forrás kezdete Co-ban

és

más

1200

110

100

C

térszázalék
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féle csoportosítás létezik, általánosítani azonban
egyet sem lehet, mert az egyes gyárak nagyon

gyakran ugyanazon néven más
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80
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0-8

Nehéz eodraháló benzin

B.-féle-

Átdesztillál

Forrás

séget hoznak forgalomba. A legcélszerbb csoÉ
kezdete
110
120
130
140 |l45''c| S*
portosítás az, amidn a B.-féleségoket három fCo-ban
térsBásalék
csoportba osztjuk be. Ezen három fcsoport a következ: Könny B., közép B., nehéz B. A könny
1-3
0-7
100
91
98
98
B.-eket két alcsoportba osztjuk a) rigóién és
Természetes, hogy az egyes gyárak nem tartgazolin (petroléter)
b) mótor-B. Rigóién és gazolin alatt a nyers B.-nok a könnyen illó részét ják be pontosan ezen százalékszámokat, azért
értjük és ezeknek tulajdonképen a közép és ne- sokkal célszerbb azt a kikötést tenni, hogy az
héz B.-töl mentesnek kellene lenni, azonban a alsó határszámig csak 1 térszázaléknak, a felsó
desztilláció kezdetén feltör gázáram magával határszámig pedig 97 százaléknak át kell desztilragad nehezen
gázokat is a nyers B.- lálni. A bányalámpa-B.-nel szemben sokféle köbl. A rigóién fajsúlya OBOO— 0620 között van, vetelményt támasztanak, Broockmann szerint
tartalmaz lö" C. alatt forró szónhidrogéneket, azonban teljesen elegend, ha kikötjük azt, hogy
azonban nem mentes olyanoktól sem, melyeknek a B.-nek nem szabad tartalmaznia oly részletet,
forrpontja 150" C. fölött van. A rigolénnek na- melynek forrpontja 60" C. alatt van és mentesgyon kis alkalmazási köre van oldásra, orvosi nek kell lennie magasabb forrponttal biró szénmtéteknél helyi érzékenyítésre, htésre és jég- hidrogénektl. Gyakran kikötik még azt is, hogy
Jiészítésre használják. A gazolin fajsúlya 0'6é0— 100* C-ig legalább 75 térszázalék átdesztilláljon.
I

:

;

srsöd

;

I

I

;

—
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— Nehéz-B., ide tartoznak
(fajsúly

:

a nehéz mótor-B.-ek
0-750-0-770 I) a
fajsúlya megegj'ezik az

0-735— 0-755

P

:

;

lakk-B., melj-nek a
elöbbeniével és a különféle terpentint pótló B.-ek,
melyeknek fajsúlya 0-800-ig felmehet. A forrponthatárok ezeknél nagyon messze esnek egymástól az alsó határ a lobbanási fokuk, mely
rendesen 38" C, a felsó határ pedig az, hog>200*' C. fölött forró részlet csak nyomokban le:

gj'en jelen.

Benzinmotor,

1. Motorok.
Benzin-szappan, túlzsírozott, tehát olajdús
szappanok benzines oldata.
^nzo, albai püí:pök, szül. 1010 után, megh.
1086 után. Féktelen védelmezje volt a császári
párt eszmélnek Olaszországban, II. Honorius ellenpápa pártján volt II. Sándorral szemben, késbb szenvedélyesen ellenállott VII. Gergely törets'éseinek, amiért a patarok (1. Pataria) püspökségébl kizték. Könyve Libri VII. ad Henricum
IV. (Monumenta Germaniae. Scriptores, XI. köt.)
tele van hizelgésekkel a császár iránt, gyalázásokkal az ellenpártra és a sok hazugság és mese
miatt csak a legnag>'obb óvatossággal használ-

—

válik.

Benzollklorid

A

hippursavból (benzoylaminoecetsav,

16-

húgj'sav) hígított sósavval történ forralásakor,
aminoecetsav (glykokoll) mellett keletkez B.
színtelen, de kissé kellemetlen szagú {Acidum
henzoicum ex urina). Elállítják még benzilkloridból híg salétromsavval való forralás,

vagy

ftal-

savas kalciumból kalciumhidroxiddal való hevítés útján, továbbá toluolból vagy benzolból is. A
tiszta B. színtelen és szagtalan kristályokból áll.
Kb. lOO^-on, úgyszintén vízgzzel is szublimál
gze izgató, köhögtet. Op. 120", fp. 250o. Hideg
víz alig, forró víz meglehetsen, szesz és éter
bségesen oldja. Semleges oldatában ferriklorid
barnás csapadékot okoz. Égetett mésszel hevítve
benzolra és széndioxidra bomlik: ez utóbbi a
mésszel kalciumkarbonáttá egyesül. Az állati
szervezetben hippursawá alakul. Számos, így

halóid-, nitro-, amin-, szulfo-származéka stb. ismeretes szidfimid-származe'kaasaccharin{l. o.).
Sói, a benzoátok, javarészt oldhatók és színtelenek. A B.-as nátrium gyógyszerül használatos.
Alkohol-gyökökkel alkotott vegyületei többnyire
zamatos illatos folyadékok. Ilyen pl. a B.-as etil
(benzoééter) és a B.-as metil, amelyet Niobeható az olasz politikai és kultúrtörténetet üle- esszencia néven az illatszergyártásnál használnak.
tóleg. V. ö. Lehmgrübner, B. von Alba (Berlin A B.-at kátrány festékek gyártásánál, kattun-nyomásnál, zsírok konzerválására stb. is használják.
1887).
Benzochinon, 1. Kinonok.
A tiszta savat konzerváló szernek és enyhe maró
szernek használják (szememölcsírtásra). Gyenge
Benzoé, 1. Benzoégyania.
dezinflciens; fogpasztákban, kencsökben mint
Benzoé-éter, 1. Benzoésav.
Benzoófa möv.), 1. Styrax.
ilyen gyakran elfordul. Nátriumsóját toroköblöBenzoégyanta (Benzoe, Asa dulcis). Bama- getnek, enyhe köptet gyógyszernek használják.
vorös, törékeny, kellemes vaniliaszagú gyanta,
Benzoésavanhidrid, anhidrobenzoesav,
melybe tejfehér mandulaszerü darabok vannak be(C,H5.C0),0.
ágyazva (Benzoe amyydaloides) ; 70-80o, o amorf- Vízben oldhatatlan, színtelen kristályok. Op. 42°,
gyanta, továbbá 20''/o szabad benzoésav van benne, fp. 310°. Vízzel, forraláskor, benzoésawá egyeamit pörkölés és fellengítés útján állítanak el sül. Keletkezik benzoésavból, ha anhidroecetsavbelle (flores benzoes). A StjTax benzoin Dryander val keverve. 220"-on hevítik.
nevü-f ának (1 Styrax} kiizzadt s megszáradtnedve.
Benzoésavsznliimid, 1. Saccharin.
A legjobb fajták a sziámi és penangi B. ellenben
Benzoévirág, 1. Benzoésav.
különösen Sziimatrából gyakran igen rossz szálBenzoézsír (adeps benzoatus), 99 r. disznózsír
lítmányok érkeznek, melyekben kevés benzoésav és 1 r. benzoésav keveréke. Nem avasodé kencsés sok fahéjsav van. A B.-t fkép szépítszerek alapanyag.
készítéséhez használják így ha tinkturáját rózsaBenzofenon.DifeniLketon(CgH5),CO. A ketonok
vízzel keverik, a szüzlánytejet nyerik, melyet mint csoportjába tartozó benzolszármazék. A. B. dibörflnomítót a mosdóvízhez szokás önteni. Kelle- morf Az állandó módosulata 49°-on olvadó rhommes szaga miatt füstöl szerként is használják bos prizmákban kristályosodik, labilis módosulata
(füstöl gyertyákba, candeláé fumales), továbbá 27<'-on olvadó rhomboéderek. Fp. 307".
illatos pámácskákba (sachet-k), rekedtség elleni
Benzoflavin,3, 6, diaminofenilakridinC,9H,gNj.
cigarettákba használják.
Benzaldehid és metafenilendiamin kondeiiációja
Benzoésav, fenilhangyasav, CgHj.COOH ösz- útján keletkezik. Gyapotot, gj-apjut és seljonet
szetételú, egybázisú aromás sav. Különféle gyan- szép sárgára fest.
ták és balzsamok alkotórésze. Elállítják a benBenzoil. CgHj.CO, egyvegyérték aromás gyök,
zoéfa gyantájából a benzoégyantából úgy, hogy
Benzoilamidoecetsav (benzoüglikokoll), 1.
ezt alkalmas készülékben óvatosan hevítik, ami- Hippursai:
kor is a B. fölszállad. Az így elállított B. (AáBenzoilekgonin. 1. Kokain.
dum henzoicum sublimatum, Flores Benzoes, henBenzoilhiperoxid, CjHj.CO.Oj.CO.CgHj. Benzoé-virág) a gyantából vele egytltt szublimált zoükloridból, nátriumhi peroxiddal állítható el.
anyagoktól sárgásszínú és kellemes, a vaníliáéra Színtelen, vízben kevéssé, alkoholban jói oldódó,
enüékeztet szagú kristálytük. Gyógyszerül ez szagtalan, 103-5«-on olvadó prizmákban kristályohasználatos. A színtelen és szagtalan kristályos sodik. Ersen dezinfleiáló hatásánál fogva újabB.-at (Acviumhenzoicum crystallisatum) a ben- ban mint antiszeptikumot alkalmazzák.
zoég>-antából úgy készítik, hogy ennek porát
Benzoilklorid, CgHj.CO.Cl. Benzoésavból foszmésztejjel forralják, majd a B.-as kalciumot tar- forpentaklorid, vagy klór-gáznak benzaldehidre
talmazó leszúrt oldatot sósavval megsavanyítják, való hatása útján állítják el. Színtelen, kellemetamikor is a B. kristályos csapadék alakjában ki- len szagú, könnyezésre ingerl, 1990-on forró fo;

:

:

:

.

:
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lyadók. Igen gyakran alkalmazzák a kémiában, ha
valamely vegyületbe benzoll gyököt (1. Benzoü)
akarnak bevinni. (Schott-Baumann-féle reakció.)

Benzopurpurinok(B,4B, 6B) C,4H28N60eS,Na,,
gyapotot közvetlenül fest ú. n. substantiv festékek. B. B és 4B vörösre, a 6B kékesvörös színre
Benzoilzöld, 1. Malachitzöld.
festi a gyapotot.
Benzoin, benzoilfenilkarbinol
Benzotriklorid, CgHj.CCl,, klórgáznak forró
toluolra való hatásakor keletkezik. 2l3o-on forró
CjHj.CO.Cfl.OH.CeHj.
Szín- és szagtalan,137o-on olvadó prizmákban kris- folyadék. Mésztej jel fzve benzoesavat szolgáltat.
tályosodik. Szerkezetének megfelelen részint
Benzoyl, 1. Benzoil.
mint keton, részint mint szekundér alkohol viselBenzozól (guajakolhenzoat),
kedik.

Benzokinon,

1.

Kinonok.

Benzol, C8Hg.(Szerkezeti képletét 1. Aromás vegpületek.)¥elíeiezöje Faraday 1825.; a benzoósav
és mész keverékének száraz ledesztillálása útján
Müscherlich állította elször elö ós 6ew2:iw-nek nevezte; Liebig a nevet B.-ra változtatta. Jelenté-

keny mennyiségben van a kszénkátrányban.

A

köszénkátrány 170<*-ig átdesztilláló részletébl,
az ú. n. könny kátrányolajból készül. Ezt elbb
kevés tömény kénsavval elegyítik, amely az organikus bázisokat kioldja, majd tömény lúggal rázogatják, amely a savtermészetü vegyületeket távolítja «1. Az ekként megtisztított olajat frakciósan desztillálják és a 80" körül átdesztilláló részlet javarészt tiszta B.-ból áll.

Még

tisztább

úgy

CeH,.0CH,.C00.CeH5.
Guajakolkáliumból benzoilklorid hatására keletkezik. Szín-, szag- és íztelen, 61<*-on olvadó kristályos por. Vízben nem, alkoholban jól oldódik,
A gyógyászatban guajakol és kreozot helyett alkalmazzák.

Benzyl,

Benzil.
Boeotia, gör. Boiotia), a régi Görögország egyik tartománya, mely körülb. 2580
km2-nyi területet foglalt el.HatáraíÉ.-rólazopuszi
Lokrisz, K.-rl az Euboeai-öböl és a Chalkisz és
Aulisz között elhúzódó Buripusz tengerszoros,
D.-en Attika, Megarisz és a korintoszi öböl, Ny.-on
Fokisz.B. mély föld, melyet köröskörül alacsony hegyek vesznek, körül D.-en a Kithairon, DNy.-on
a Helikon, ÉNy.-on a Hedyleion és az opuszi
hegyek D.-i kiágazásai. A Helikon K.-i Mágazásai B. belsejét két részre osztja, egy a tengerpart
felé nyíltabb K.-i és egy zártabb Ny.-i részre. A

Beócia

1.

(lat.

:

ha a nyers B.-t ersen lehtik, amidn a
kifagyva kristályosan leválik. A kristályos
tömeget kipréselik, ami által a meg nem fagyott
homológjai eltávolodnak. Igen tiszta B.-t kalcium- hosszúkás K.-i részt hosszában dombláncolat szeli
hidroxid és benzoósav elegyének száraz ledesztil- át. A tartomány vizei közül nevezetesebbek az
lálása révén kaphatunk. Színtelen, mozgékony fo- Attika területére átcsapó és itt az Euboeai-öbölbe
lyadék, szaga nem kellemetlen. Fajsúlya 20 C.^-on torkoló Asopos, a Korintoszi öbölbe szakadó kis
0-874, fp. 80-40 c. Az olvadó jég hmérsékére le- Oéroe, a Ny.-ról jöv és mocsaras Kopais tavába
htve kristályos tömeggé mered, mely ö'^o-on meg- öml Kephisos (ma Mavronari). Kisebb tavak á
olvad. Vízben alig oldódik vízmentes borszesz ós HyliH (ma Ano-Likeri) és Hárma (ma Katoéterrel elegyíthet. Gyantákat, zsírokat, jódot, Likeri). Fvárosa volt TÁe&oi (Thebae ma Thiva),
ként és a foszfort jól oldja. Meggyújtva világító és egyéb helységei Thespiai, Plataiai (Plataeae),
kormozó lánggal ég. Tömény kénsav szulf osawá Tanagra (ma Grimada), Thisbe (ma Kakószi),
alakítja, vörös füstölg salétromsav pedig nitro- Lel)adeia (ma Livadia), Chaironeia (ennek közeB.-lá. Igen nagy számú származékait ismerjük, lében volt Kr. e. 338. az Athénre nézve végzetes
amelyeket aromás vegyületeknek (1. o.) nevezünk. csata), Órchomsnos, Haliartos- Kiköthelyei a
Benzolcsoport a. m. aromás vegyiíletek (1. o.). K.-i tengerparton Aulis és Délion. Lakosai a
Benzolgyürü, 1. Aromás vegyületek.
boeotok (boiotoi), hagyomány szerint a trójai háBenzolszulfosav, CeHj.HSÖg. Elállítható ben- ború kora után Thessaliából bevándorolt aeol
zolból, ha ugyanannyi tömény kénsavval hosszabb néptörzs
voltak azonban föníciai és trák jöveidn át melegítik. A B. színtelen, 66o-on ol- vények is, elbbiek a mitikus Kadmos kíséretévadó táblákban kristályosodik, vízben és borszesz- ben Thebai vidékén, az utóbbiak a Helikon lejben jól oldódik. Elég ers sav, mely bázisokkal tin. A tartomány községei szövetséget alkottak
többnyire jól kristályosodó sókat képez.
és Pamboiotia ünnepén ülték meg együvétartoBenzolteória, 1. Aromás vegyületek.
zásukat. Dzsölni szeret, nehézkes felfogású
Benzoni, Giovanni Maria, olasz szobrász, törzs hírében állottak s bár Hesiodos és Pindaros
szül. 1809 aug. 28. Songavazzoban (Bergamo), boiotiaiak voltak, nem sokra becsülték a lakosmegh. Rómában, 1873 ápr. 27. Rómában Giuseppe ság tehetségét inkább a földmívelésben, lóteFabrinál, majd az Aecademia di S. Lucán tanult. nyésztésben és agyagiparban váltak ki. TerraNagyobb müvein a Canova klasszicizáló modorát kotta szobrászatuk (vörös tanagrai agyagból),
követte, míg kisebb szobrain a Bemini könnyed Kopaiszi angolna-kereskedésük virágzó volt, lestíljének hatása érzik. Számos emlékszobrot ós badeiai jóshelyük is híres volt a régi idben. A
síremléket készített, így az I. Ferenc emlékére perzsa háborúk idején B. a plataiabeliek kivéte1844. a bergamói könyvtárban felállított allego- lével nem volt hazafias, nem bízott az ellenrikus csoportozatot, V. Pius szobrát a milanói állás sikerében a peloponnesosi háborúban pedig
Scotti herceg számára és szüleinek síremlékét Spárta pártján állott. A Kr. e. IV. sz.-ban EpaSongavazzoban, mely legsikerültebb mílvo.
meinondas (1. o.) és Pelopidas (1. o.) vezetése alatt
Benzonitril, ciánbenzol, CeHj.CN. Elállítható a hegemóniát is megszerezte a többi görög tarbenzolszulfosavas káliumból, azt káliumcianiddal tományok felett. A tartomány községeinek szödesztillálva. Keserümandula szagú, 191«-on forró, vetsége a római császárok korában is fennállott.
A török uralom alatt B.-t Livádia (Lebadeia) folajszer folyadék.

lesz,

B.

;

;

;

;

;

:

—
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helyérl Livadiának hívták. Ma két járásra (eparchiára) oszlik, a K.-nek Thiva, a Ny .-nak Livadia

Simrock (1859) ; Heyne (2 kiad.
;
1899) Grein (2 kiad 1883); Wolzogen (1873) fordították németre. V. ö. Századok 1892, 419—20. 1.

müller (1840)
;

a fhelye.
Beö, l. B.
Beocsin (Beocin), két adók. Szerem vrn. újlaki
Beöntés. Folyadékoknak megfelel eszközök
j.-ban. ú. m. B. monastir, (i9oo) 604 német, magyar és horvát-szerb lak. és B. selo, (isoo) 1299 segítségével az emésztcsatomába való bevitele
horvát-szerb lak. posta- és táviróhivatallal két a végbólen keresztül. A B.-nek több célja van.
mez<^azd. hitelszövetkezettel. A Fruska-Gora Leggyakrabban alkalmazzák a bél kiürítése célhegységet övez márgarétegeknek a Dunára dülö jából széki'ekedésnél. Alkalmazzák a bél hurutos
van egy régibb (Csik-féle) ce- megbetegedéseinél, bélf ekélyeknél, bizonyos élösoldalán fekszik
mentgyára és egy újabb, a modern technika min- dieknél dezinílciálás, esetleg edzés céljából, valaden eszközeivel rendelkez ugyanilyen ipartelepe mint tápanyagoknak vagy víznek a szervezetbe
(1. ü.)

;

;

;

(a Redlich, Olirenstein és Spitzer-féle), mely régcementre kitóta isméit jelentékeny telep.

A

nen alkalmas

márgát legelször Clark használta
a budapesti lánchíd építésénél. A Redlich-féle
gyár évi termelése mintegy félmillió métermázsa
Román- és V* millió métermázsa Portland-cement. A nyers anyagot a gyár felett mintegy
120 m.-re emelked meredek oldalú bányából
nyerik. A munkások száma 6—700; a telepet a
Dunával lóvasút kapcsolja össze.
Beocsini márga, a harmadkor neogén szisztémájának pannóniai emeletébe tartozó márga Beocsinon (Szerem vm.), mely kitn anyagot szolgáltat a cement vagy a hidraulikus mész gyártására
Cement). A lánchíd építésénél is használták.
Földes, íinom tapintatu és gazdag kö\ületekben.
Beodra, nagyk.Torontál vm. törökbecsei j.-ban,
(1910) 4671 szerb,magyar és német lak. ; B.-karlovai
önsegélyzegylet, gazdasági hitelszövetkezet.göz(1.

és olajmalom, táglavet, szódavízgyár, gyógyszertár, vasúti állomás, posta- és táviróhivatal,
telefonállomás. Gr. Karátsonyi Jen-féle birtok.
Beograd (a. m. feMrvár), Belgrád szerb neve.
Beojtás, 1. Oitás.
BqoIco ^Angelo, olasz színész és színmíró, szül.

Padovában

1502.,

megh. 1542 márc

17.

való bevitelére, ha ez a táplálkozás rendes útjain

valami okból keresztíü nem vihet. Végre alkalmazzák gyógyszerek bevitelére is. Az eszköz,
amellyel a beöntés történik, nagyobb edény, melynek alsó részén kifolyás van. E kifolyásra hosszú
gummicsövet illesztenek, amelynek másik végére
elzárható csappal ellátott kaucsuk vagy üvegcs
kerül. A beöntés kivitelénél az utóbbit óvatosan
a végbélbe tolják, a folyadékot tartalmazó edényt
magasra emelik, majd a végbélben lev cs csapját kinyitják, mikor is a folyadék magas nyomással a végbélbe tolul. Bizonyos esetekben e
vógbélcsö helyett hosszú gummicsövet alkalmaznak és azt magasan feltolják a vastagbélbe (magas beöntés). Kisebb folyadékmennyisógeknól a
folyadéknak a végbélbe való bevitele fecskendvel vagy gummiballonnal történik.
Beöthy-család. (Bessenyi és örvendi gróf és
nemes.) Bihar vármegye régi családja, melynek
els ismert se László 1447. A Hunyadi János kormányzó alatt tartott országgylésen bihari követ
volt. Ennek a XVIII. sz.-ban élt ivadékai Mihály
a virágzó nemesi, Imre a rövid élet grófi ágnak
lettek törzsei. Az utóbbinak unokája, Imre, 1836.
grófi rangra emeltetett, mely vele el is enyészett.
:

Padovaí Lósi'/o huszárezredes, majd bihari aUspán és testvérei Imre szeptemvir és János bihari alispán
kiUön virágzó ágakat alapítottak s unokáik s ezek
utódai élnek jelenleg. Jánosnak egjók unokája,
Lajos (meghalt 1892-ben) hevesi fispán volt,

színdarabjai kitnen festik a
pómép erkölcseit és emellett eleven, ólces stílusuknál fogva is nagy kedveltségnek örvendettek. Az
olasz komédia tipikus alakjainak számát is növelte

nyelvjárásban

írt

:

a Ruzzanle-éxsÁ, amely néven azután sokkal unokatestvére György az 1848—1849. szabadsággyakrabban is emlegették, mint a saját nevén. harc egyik bajnoka, a 26-ik honvédzászlóaljnál
Nyomtatásban nem minden munkája jelent meg. vitézkedett s érdemeiért 1849 március 15. rnagy,
A legsikerültebbek La Fiorina L'Anconitana; La majd alezredes lett. A bukás után december 18-án
:

;

Moschetta. Irt ezenkívül két dialógust ain lingua
rusticana)), három beszédet, verseket stb.V.ö. Silvío
Pieri, Un Commediografo popolare delSecoloXVL
Nuova Antal. 1881.
Beoltás, 1. Ojtás.
Beosztás, német mintára alkotott múszó, a retorikában helyesebben felosztás, illetleg elrendezés (1. 0.).
B., a sorozásnál, kijelölése annak a
fegyvernemnek v. intézetnek, ameljiiél a besorozott egyén köteles szolgálni.
Beótok, hoeotok, nép, 1. Beócia.
Beowxüi, régi, angolszász költemény, melynek
kézirata a X. sz.-ból származik. Legrégibb irott
emléke a germán népies költészetnek s ép ezért

—

az aradi csász. kir. hadi törvényszék által golyó
általi haláhra ítéltetett, melyet kegyelem útján
16 évi várfogságra változtattak. A fentemlített
László huszázezredes, alispánnnak László fiától
származott unokája Algemon (szül. 1839-ben,
megh. 1900.) két évtizainél hosszabb idn át
országgylési képvisel s joviális modora és

elméssége révén a szabadelvpárt legnépszerbb
tagjainak egj'ike volt.
A már említetteken kívtü
nevezetesebb tagjai a családnak
1 B. Ákos, B. Ödön (l. o.) fia, államférfiú és publicista, szül. Nagyraarján, Bihar vmegyében, 1838.,
megh. Budapesten 1904 dec. 1. Középiskolai tanulmányait Nagy- Váradon, az egj-etemieket a fnyelvi, múveldéstörténelmi s esztétikai szem- városban és külföldön végezte. 1861-ben családja
pontból kiváló fontosságú. V. ö. Sarazin G., B.- si hazájában, Bihar vmegyében vállalt aljegyzóStudien (1888) Müllenhoff, B. (1889) Bernhard séget 8 egy évtizednél tovább maradt vármegyéje
ten Brink. B.-Untersuchungen (1888) Earle J., szolgálatában. 1872-ben a kismartoni kerület
The deeds of B. (London 1893). A legjobb szöveg- Deái-párti programmal képviselvé választotta
kiadást Heyne-Socin rendezte (6. kiad. 1898); Ett- a fúzió után a Sennyei-féle konzervatív töredék;

;

;

—

.

—
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majd 1878. a mérsékelt ellenzékhez csatlako- háborúkban, utóbb mint rendes katonatiszt harmely késbb teljesen Apponyi Albert veze- colt Lipcsénél. Midn visszatért a polgári életbe,

tése alá kerülvén, a nemzeti párt nevet vette föl.
1881— 84-lg nem volt tagja az országgylésnek,
ezalatt Angliában utazgatva, több értekezést fordított angolból s adott ki a Budapesti Szemlében.
1887— 1896-ig a nemzeti párt irányadó tagja volt
a képviselházban, melyben nagy tehetsége, ritka
s ersen kidomborodó, markáns egyénisége miatt nagy tekintélyre tett szert. A hírhedt 1896-iki választásoknál Kassán a kormánypárt jelöltjével szemben kisebbségben maradt s
csak 1901. a Széli-kormány idejében vállalt megint mandátumot, ezúttal pártonkívüli ellenzéki
szerepben, minthogy B. nem követte vezérét,

mveltsége

Bihar vmegye 1826. egyik követének választotta.
Vezérszerepet játszott az 1832— 36-iki országgylés vitáiban s bár a vegyesházasság kérdésében az ö liberális állásfoglalása nem járt teljea
sikerrel, lelkes szónoklatai és bátorsága révén
neve csakhamar közismert lett az országban.
1841-ben vmegyéje els alispánjává választotta,
1843. újból országgylési követ lett, még pedighatározott ellenzéki utasítások alapján. 1843 jún.
20. egy tüzes szónoklatával leleplezte az illyr
(délszláv) propagandát a társországokban. Az adminisztrátori rendszer életbeléptetése után, a hírhedt bihari adminisztrátor, Tisza Lajos mködése következtében vmegyéjébon elvesztette a vezéri szerepet, melyet újból csak az 1848 márciusi
események hatása alatt nyert vissza. Ekkor bihari
fispán, majd a Részek királyi biztosa, 1848 decemberében pedig az erdélyi szabadságharc politikai szervezje és kormánybiztosa, 1849 januárjában a hétszemélyes tábla elnöke lett. Rendíthe-

Apponyit a szabadelv pártba. A következ parlamenti küzdelmek a közjogi követelésekben
egyre radikálisabbá váló B.-t a harcvonal élén
találják s számos történeti reminiszcenciákban
bvelked, hatásos éi-velésü szónoklatot tartott a
katonai kérdések nemzeti irányú megoldása tárgyában. Kevés politikus lépett akkora készültséggel a nyilvános pályára felfogásának eredeti- tetlen jellemével és határozottságával nagy szolségével, politikai bátorságával és ers, fegyelme- gálatokat tett a szabadságharc ügyének. 1849
zett dialektikájával vált ki kortársai közül. Amaz júliusában ismét orsz. képvisel, de a világosi
egyre ritkuló alakok közül való, kiknek lelki vi- fegyverletétel után külföldre emigrált s egy daralágát egészen a közérdek, az ország szolgálatá- big Londonban és Jersey-szigetén élt, Hugó Vicnak ideális kultusza töltötte be. Politikai pályájá- tor táreaságában. A halál Hamburgba utazása
nak mintegy bölcseletét és életének sommázatát alkalmával érte el. B. valódi római jellem volt,
adta 1900 végén megjelent történet-politikai
ki kortársaira fleg egyéniségének erkölcsi tarvében (A magyar államiság fejldése, küzdelmei, talmával és meggyzdésének komolyságával ha3 köt.), melynek bevégzésében azonban halála tott. V. ö. Csengeri A., Magyar szónokok és státusmegakadályozta. E munka a magyar történelmi férílak és Hegyesi Márton, Biharmegye 1848—49.
elmélkedések legnagyobb eredményei közé tartoBeöthy, 1. László (szlováni), humorista író, B.
zik, melyért B.-t az akadémia is tagjai közé vá- Zsigmond (1. o.) öccse, szül. Komáromban 1826
lasztotta. Utolsó kötetét (a szabadságharc prag- máj. 1., megh. Pesten 1857 máj. 27. Középiskoláit
szülhelyén és Pozsonyban, a jogot pedig Pápán
matikája) Bernáth Dezs rendezte sajtó alá.
2. B. Leó, társadalomtudományi, nemzetgaz- és
Kecskeméten végezte. A forradalom alatt
dasági és statisztikai író, szül. Nagy-Váradon mint önkéntes részt vett a schwechati csatában,
1839., megh. Budapesten 1886. Autodidakta volt, majd honvéd lett s mint hadbíró-fhadnagy kacsak három latin iskolát végzett. Beszélyeket írt pitulált Komáromban. Ezután egy ideig színésza Hölgyfutárba, ahol Octavia c. regénye is nap- kedett, de már 1850 nyarán megvált e bizonytavilágot látott. Késbb a Hon c. lap közgazdasági lan pályától és szüleihez hazatért azonban még ez
rovatát vezette. Mindjárt a kiegyezés után az ak- év végén Pestre tette át lakását, hol az irodalomkori földmlvelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi- nak élt. Els dolgozatai, fordításai, humoros rajnisztériumba lépett. Ez idtl kezdve Irta társa- zai még a negyvenes évek szépirodalmi lapjaiban,
dalomtudományi és statisztikai tanulmányait. Az a Pesti Divatlapban, Honderben, Életképekben jeakadémia lev. tagjává választotta. Önálló mvei lentek meg. Nagyobb figyelmet 1849 végén Miss
közül a legjelentsebbek:
bankügy elmélete Fanny c. novellája keltett a Hölgyfutárban, mely
(Bpest 1875, az akadémia kitüntette), melyben a lapnak ettl fogva egész haláláig rendes munkabankhitel és fleg a jegy bankügy kérdéseivel fog- társa volt maga is szerkesztett egy Romemlélalkozik; Nemzetlét {ü. o. 1876), mely társadalom- kek c. albumot 1851. Társaságban és irodalomtudományi érvekkel a külön vámterület, a vám- ban rendkívül élces, humoros temperamentima
védelem és a magyar iparfejlesztés mellett foglal volt, szellemességének mély kedély és ritka szeállást. Legnagyobbszabású müve A társadalmi retetreméltóság volt a forrása ö volt az ötvenes
fejldés kezdetei (u. o. 1882, az akadémia Marczi- évek ifjú irodalmának egyik legnépszerbb alakja.
bányi-díjában részesült), melyben a darwini ter- Többnyire humoros novellákat, regényeket írt,
mészettudomány és a pozitív filozófia hatása alatt, melyek gyors egymásutánban jelentek meg. önálló
sok önállósággal, széles etnográfiai, szociológiai kötetei: Puncs (3 köt., Komárom 1853—55, az
és természettudományi prespektivából tárgyalja els kötet második kiad. is ért) Nesze semmi J'ogd
a primitív népek társadalmi életét. V. ö. György meg jól (Pest 1854) Beszélyek (u. o. 1855) Lacikmyha (u. o. 1855, többek közremködésével);
B., Emlékbeszéd B. Leóról (Emlékbeszédek VII. 3.)
3 B. Ödön, a reform-országgylések szabad- Beöthy László mint pesti arszlán, vagyis Díelvíí pártjának egyik vezére, szül. Nagy-Váradon szes társalkodó (u. o. 1856)
Comoedia és tra1796., megh. Hamburgban 1864 dec. 7. Mint a goedia (novella, 1857)
A puszták fia (regény,
bihari inzurgensek tisztje vett részt a Napóleoni 1857) Novellák (2 köt., 1857) «A kék macska:

m-

;

A

;

:

;

;

;

;

:

;

;

;

;

:

—
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^oz» GoUbach és comp. füszerkergskedése (regény
2 köt., 1858 új kiadás 1908); Özvegy és proletár c. vígjátékát a Nemzeti Szinházbán 1856. eladták. Válogatott müveit a szerz halála után
bátyja, B. Zsigmond adta ki 3 kötetben, életrajz-

óta tagja az orsz. közoktatási tanácsnak, melynek
egy évtizedig alelnöke is volt s jelenleg eladó taná-

zal és arcképpel 1859.

osztályában tanított is. A
Kisfaludy-társaság 1876. tagjává, egyszersmind
másodtítkárává, 1879. els titkárává, 1900., Gyulai
Pál lemondása után, elnökévé választotta, a M.
Tud. Akadémia pedig 1877. levelez, 1884. rendes,
1893. igazgató tagjává, végül 1910. másodelnökévé. 1896-ban mint egyetemi tanár (elsül) miniszteri tanácsosi címet kapott, 1899. a opro litteris
et artibusM díszjelvényt nyerte, 1900 dec. 2. a frendiház tagjává neveztetett ki; 1908 végén a
Petfi-társaság tiszt, tagjává választották meg.
1893-tól 1907-ig elnöke volt az Orsz. Középiskolai
Tanáregyesületnek.
B. mint tanár és író évtizedek óta a magyar szellemi élet vezéralakjai közé
tartozik s jelenleg a magyar irodalomnak legels
tekintélye. Pályáját mint szépirodalmi író kezdte,
rajzokkal, elbeszélésekkel, regényekkel. 16 éves
korában adta ki els kötetét: Elbeszélések az ifjúság számára (Pest 1865). Ezt követte a többi
hasonló müve: Elbeszélések, 1871, 5i>o Márton,
reg. 1875; Kálozdy Béla, reg. 2 k. 1875; s
utolsó enemü kötete Bajzok 1879. jelent meg.
A rajznak utóbb nagj' divatba jött formáját
kezdte meg nálunk s Mikangol példák után
száthra is hatással volt. E közben szerkesztette
1873—74. az Athenaeum c. szépirodalmi és kritikai lapot. 1876-tól az irodalomtörténetírás terére
lépett Át Az els magyar politikai szinmíi és kora
c. tanulmányával. 1877
78-ban pedig irodalomtörténeti kézikönyvét bocsátotta közre
ma-

;

Színmüvei A három Kázmér bohózat 3 felvonásban Béni bácsi Arany lakodalom c. hazafias
látványosság, melyet Rákosi Viktorral írt. Közben megjelent egy kötet elbeszélése Asszonyok
a kaszárnyában (1897). 1898 júl. a Magyar Színház igazgatói állására hívták meg, melyrl 1900
januárjában lemondott. Azután két éven át a
Nemzeti Színház igazgatója volt. 1902-ben ez állásától meg\'ált s a Királyszinházai építtette,
mely 1903 nov. 6. nyílt meg. Legutóbb a külföld
nagy színházairól irt tanulmányokat. 1907 októberében átvette, mint bérl igazgató, a Magj-ar
Színház igazgatását is. Azóta két színházban tart
eladásokat.
3. B. Zsigmond (szlováni), szépirodalmi és jogtudományi író, szül. Komáromban 1819 febr. 17.
megh. u. 0. 1896 jan. 20. Középiskoláit szülhe:

;

:

lyén és Pozsonyban, a jogot a pesti egj-etemen
végezte. 1841-ben ügy\"édnek esküdött fel, s 1845.
szolgabíró vá, 1846. a dunántúli ev. ref. egyházkerület világi fjegyzjévé, majd az országos
közalapítványi bizottság elnökévé választották. A
szabadságharc alatt a közoktatásügyi minisztériumban volt fogalmazó, késbb titkár, az 50-es
évek folyamán Komáromban ügyvédkedett és a
ref. egjház fgondnoka volt. Késbb a bírói pályára lépett, s 1870. kúriai bíró, 1883. kir. táblai
tanácselnök lett 1888. nyugalomba vonult. A frendiház tagjává nevezték ki és számos kitüntetésben részesült. A 40-es és 50-es évek neves írója
volt verseket, elbeszéléseket, társadalmi és politikai cikkeket irt az akkori lapokba. Összes,költeményei arcképével 1851. jelentek meg, JJjaJbb
költeményei pedig 1880. Beszélyei 1885. jelentek
meg két kötetben. A drámai téren is tett kísérletet, de becsesebbek jogtudományi müvei JE2emi
magyar közjog (Pest 1846) mely els, mag>-ar nyel;

;

:

A

ven irt kísérlet volt e szakban
magyarországi
protestáns egyházra vonatkozó összes országos
törvények, tört., közjogi ós gyakorlati jegyzetekkel (Budapest 1876).
4. B. Zsolt (szlováni), esztétikus és irodalom;

történetíró, szül.

Budán 1848

—

volt, s ez intézet eg>'ik

B. Zsolt (L o.) és Rákosi
Szidi tla,szül. Budán 1873ápr.l3.Irt számos cikket
a heti és idszaki lapokba és folyóiratokba. 1894ben jelent meg Egy legény és két leány c regénye.
2. B.László (szlováni),

;

A nóképzegyesület leánygimnáziumának,
melyet 1895 96. mint hazánkban els enemü
intézményt szervezett, hosszabb idn át kurátora
csosa.

szept. 4.

—

:

—

:

gyar irodaim

A

mely az-

magyar

irodalomtörténeti tanításunk legsegédeszköze. A Kisfaludy-társaság 1(X)
aranyas jutalmát 1879. elnyerte
szépprózai elbeszélés a magyar irodalomban c. monográfiájával (2 els kötete i886. és 1888., befejezve nincs).
Irodalomtörténeti tanulmányainak visszhangja
RáskaiLea c verses elbeszélés (1881, második,
díszkiadás Vágó Pál rajzaival 1887). A Nemzeti
Hírlapban és Pesti Naplóban 1878—1881 közt írt
szinbírálatait 1882. összegjiijt^'e is kiadta; Szinmírók és színészek címmel. Ennek új folyama a
Színházi esték (Bpest 1895). Esztétikai munkái
közt a legfontosabb
tragikum (Budapest 1885),
melyet az Akadémia utólag a 200 aranyas Karáóta

fbb

A

:

A

csonyi-díjjal tüntetett ki. 1883-ban sajtó alá rendezte és életrajzzal bevezette Csató Pál, szépiro-

Tanulmá- dalmi munkáit.

nyait Komáromban és Pesten végezte. Elbb
jogász volt s 1871. s^édfogalmazó lett a pénzügj-minisztériumban, de 1875. pályát változtatva,
a pesti állami (V. ker.) reáliskolában vállalt
tanári állást. Miután 1877. a bölcsészet doktorává
avatták, 1878. a magyar irodalomtörténet egyetemimagántanára lett. Greguss Ágost halála után
az esztétika tanszékére 1882. helyettes, 1883rendkívüli és 1886. nyilv. rendes tanárnak nevezték ki, e tanszéket ma is betölti, de az esztétika
mellett irodalomtörténeti eladásokat is tart ; öt
Ízben volt a bölcsészeti kar dékánja. 1890 óta
elnöke az orsz. tanár\'izsgáló bizottságnak, 1883

töiiéneti ismertetése,

A

Kisfaludy-társaság Évlapjait

1877— 1900-ig szerkesztette. Ugyan szerkesztette A magyar irodalom története c. képes díszmunkát 2 nagy kötetben, a jelenkori irodalomtörténetírók legnagyobb részének közremködésével (Bpest 1893—96, 2. kiad. 1899, 3. kiad.
1906). Az ezredév alkalmával írta A magyar
irodalom kis tükre c. könyvét (1906). A kormánynak Ezredéves magyar állam c. kiadványában
magyar, német, angol és francia nyelven megjelent A magyar szellemi élet fejldése c. Szer-

kesztette

A

mvészetek

története

c

vállalatot is

(Bpest 1905, 4 köt). Résztvesz a Budape.sti Szemle
szerkesztésében. Nagj'számú irodalomtörténeti,

--

Bepácolás

mvészeti és oktatásügyi tanulmányt,
beszédet írt és mondott el s általán mint essayiró és irodalmi szónok nálunk legels sorban áll.
Kiválóbb tanulmányai Munkácsy Krisztusa, Széchenyi és a magyar költészet (1893), A poétika
útja és célja (1892), Képegység (1892), Mikolt
(1893), Vörösmarty Mihály (1900), B. Wesselényi

esztétikai,

:

Miklós (1902), Jókai emlékezete (1905), Árpád a
magyar költészetben (1906), A kurucvilág költészete (1906), Mikes leveleskönyve irodalmunkban (1906), Ferenczy István, emlékbeszéd (1909),
Arany János (1910) stb. Egyetemünkön az esztétika tudományát a régibb spekulatív iránytól
a modern pszichológiai alapra vezette át. Irodalomtörténetünkben jeles kutató s még fontosabb elemz, összehasonlító, értékel és összefoglaló munkát végzett s e tudományszakot
Gyulai Pál után ismét tovább fejlesztette. B. mint
stiliszta a magyar prózának egyik legeredetibb
képviselje. Irodalmi és oktatásügyi irányelve a
magyar lélek erejének kifejtése az európai kultúra keretében. Közéleti mködésében a szabadelv nemzeti irány híve. 1908 szén tanítványai
és tiszteli és az érdekelt intézmények 60-ik évének betöltése alkalmából ünnepet rendeztek tiszteletére s egy nagyterjedelmü B.- Emlékkönyvet
adtak ki, irodalomtörténeti, esztétikai és íllozóflai
tárgyú dolgozatokkal.
Bepácolás, 1. Gsávázás.
Bepakkolás. Avízzel gyógyítás egyik módszere.
Lényegében nagy, a fej kivételével az egész testet
fed borogatás. Rendesen 12—16° C. vízbe mártott
lepedbe gyöngyölik a beteget, majd gyapjutakarókba csavarják. Kezdetben a hideg hatása érvényesül (gyakran váltogatva lázellenes eljárás), a
pulzus gyérebb lesz, majd 15—20 perc múlva kellemes melegérzés támad, a br kipirosodik s a B.

mint

kitn csillapító és álmosító eljárás szerepel.

Még késbb

izzadás áll be s a hatás ismét megválszáraz B.-ok, száraz meleg lepedvel
(flanel leped), fleg melegfürdk után ers izzasztó
hatásúak. B. után rendesen rövid hidegvízkezelést (lemosás, zuhany stb.) szokás végezni.
Bepárologtatás v. hesrítés. Igen fontos mvelet, melyet valahányszor valamely oldatot kontozik.

A

centrálni,

nem

illékony részeket az illékonyaktól

elválasztani, vagy folyadékban oldott testeket az
oldószertl elkülöníteni akarunk, alkalmazzuk.
mvelet kivitele leggyakrabban akként történik,

A

hogy a folyadékot üveg, kvarcz, porcellán vagy
platinából (esetleg nikkel, vas v. rézbl) készült
lapos csészébe öntik s azt rendszerint vízgzzel
melegítik. A csészében lév folyadék nagy felületen egyenletesen melegedvén föl a vízgztl, elég
gyorsan elpárolog felfözós nélkül is. A felfözést

különösen a kémiai elemzésekben kell elkerülni,
minthogy a forrásban lév folyadékból eltávozó
gzbuborékok magukkal ragadhatnak szilárd alkotórészeket is, ami az elemzésben természetesen
hibát okozna. Légritkított térben (vákuum-üstökben) a B. sokkal alacsonyabb hmérsékleten és
gyorsabban történik, minthogy az elpárolgást
gátló gzréteg a folyadék felületérl szivattyúzás
által folyton eltávolíttatik.
v. beporzódás, helyesebben megporaz az idszak, midn a virágban lev

Beporzás
zás

(növ.),

Bér
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teljesen kifejldött porzók antherái felrepedez8 a pollen v. virágpor a bibére szóródik, vagy

nek

más, küls hozzájárulás következtében a bibére
ami által a megtermékenyítést (1. o.) indítja
meg. Ha a virág kótivarú, vagyis a porzók meg
a term ugyanabban a virágban fejldnek, akkor,
még pedig ha a bibe lentebb van, mint a portokok, a virágpor könnyen a bibére juthat. Ha a
bibe fentebb van, akkor a virág nem ritkán lekonyul, s ekkor a virágpor szintén ráhullhat a
bibére. A B.-nak azonban számos nehézsége van.
így az egyivarú virágok (1. Egy laki és Kétlaki
virágok) porzója és termje nem egy virágban
fejldik, st a virágpor nem ritkán hosszú útról
jut a bibére. De kétivaru virágok porzója és termje sem egyszerre kész és fogékony a termékenyítésre, pedig enélkOl termékenyülés lehetetlen, mert a virágpor olyan bibén nem kezdheti
meg a termékenyítés folyamatát, amelyen még
a bibeszemölcsök s a ragadós anyag nincs készen, vagy amely már hervadásnak indult. Az
olyan kétivaru virágokat, amelyeknek a porzója
és termje ugyanabban a virágban a terméke-

jut,

nem egyszerre kész, dichogamoknak
De ha a porzó és tei-m a B.-ra meg a
termékenyülésre egy idben kész is, még sok
más akadályozhatja vagy hiúsíthatja meg az önnyítésre
nevezik.

megtermékenyitóst. így pl. a termékenyít részek gyakran oly helyzetben lehetnek, hogy a
virágpor nem hullhat a bibére. A virágban lehet
továbbá olyan berendezés, mely ott, hol az ön-B.
különben lehetséges, a virágnak egy más idegen
virág himporával való termékenyítését nagy
mértékben megkönnyíti v. bizonyosan létre is
hozza. A tapasztalás azt is bizonyítja, hogy sok
kétivaru növény egyes virágának önmegtennékenyüléséböl kevés vagy kevéssé életre való mag
lesz, st a termékenyülés magtalan is maradhat.
Nagyobb az eredmény, ha a virágok egymást kölcsönösen porozzák. A virágzó növények között
aránylag ritka az az eset, amidn egy virágnak
önmegtermékenyltése (autogamia) az egyedül
lehetséges mód lenne. A többi esetben két virágnak idegen-B-a (allogamia), illetleg termékenyítése szokott megesni. Erre a célra vagy egyugyanazon növénypéldánynak két virága (geítonogamia), vagy ugyanannak a fajnak két individuumán lev virágok (xenogamia) alkalmatosak. Ez a B. mesterséges is lehet, ha pl. szrecsettel vagy más módon a himport a bibére
viszik. A természetben azonban különböz módon
és segítséggel a virágokban v. a virágzatban lev
berendezés révén szokott a B. megtörténni. A
virágpornak a bibére jutását három természetes
körülmény segíti el a víz, a leveg (szél), meg
az él állatok (rovai*. madár, csiga). Eszerint vízporozta (1. 0.) (hydrophilae), szélporozta (1. o.)
(anemophilae) és állatporozta (1. Rovarporozta.
Madárporozta, Gsigaporozta virág, zoidiophilae)
virágokat különböztetnek meg.
Ber, a Mária-Terézia tallér (1. o.) egyik neve
Abesszíniában, ahol ez a pénz 4"93 K értékben a
:

legfontosabb fizeteszközül szolgál.
Bér, pénz vagy pénzérték szolgáltatás (naturalia), amelyet dolognak, jognak vagy munkának
a használatáért fizetnek. KtUönösen bérleti, ha-

::

—
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szonbérletí, szolgálati szerzdésnél fordul elö (l.o.).
Az egyszerbb, különösen testi munka ellenszol-

gál tatását nevezik bérnek a szellemi munkáét
tiszteletdíjnak, hivatalnok állandó díjazását illet;

ménynek, járandóságnak stb. nevezik.
Bér, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban,

(i9io)

942

magyar lak. u. p. és u. t. Szirák.
Bér Dezs, karika túra- rajzoló, szül. 1875 ápr.

tót és

;

Budapesten megkezdett jogi tanulmányait két év múlva abbahagjta s 1894-töl
fogva több éven át a Képzöm. Fiskolán tanult,
de már ez idben is sok karikatúrát rajzolt a
Borsszem Jankóba, amelynél Faragó József utóda,
1910. Lipcsey Ádám szerkeszt halála után a lap
mvészeti szerkesztje lett. Politikai karikatúrákon kívül, amelyek csakhamar népszervé tették
nevét, a budapesti kiállításokon grafikai müvekkel is részt vett. Feleségének, Bér Böskének
Kis emberekrl kis embereknek e. mesegyjte10. Kalocsán.

ményét

—

Berakó gép

a vasúti kocsikba való B.-át. A B.-t a vasúti üzletszabályzat és a díjszabások rendelkezéseihez képest a vasút vagy a feladó végzi, illetleg a
vasúti üzletszabályzatban és a díjszabásokban
van meghatározva, hogy mely árúkat rakatja be
a vasút és melyeket köteles a feladó berakatni.
A B.-ra nézve a vasút a feladóval külön egjezségre is léphet (pl. az iparvágányoknál).
B. &

—

yiyomdászathan: 1. a betüszekrények (1. o.) iy
betvel való megtöltése 2. a nyomásra kerül
papiros-íveknek a gépbe illesztése.
Berakó gép. Az a gép, meUyel a gyjt gyártásánál, a gyújtókat merlegesen és egymástól
egyenl távolságban a mártórámába beállítják.
Ezt a munkát azeltt kézzel végezték, mig Sebold
durlachi gyáros ezt a gépet föl nem találta. Egy
ember ezen géppel berakhat naponta 1—1 Vj millió
;

gyujtófácskát.

A mellékelt áhra nyitott helyzetben

mutatja ezt a gépet. Fölül van egy szekrényes

illusztrálta.

Sodomma királya, Móz. I. K. 14. fejez,
elbeszélése szerint egyike az öt királynak, akik
Élám királya. Kedorfaómer ellen fellázadtak s akiket ez azután levert, de miután Ábrám Kedorlaómert és szövetségeseit legyzte, elveszett javait
mind visszanyerte. Nöldeke szerint B. (a gonosz) jelképes neve Sodomma királyának. L. KeBera,

dorlaómer.

Berábra v. harpbra, núbiai néptörzs a Nilus
mindkét partján, Ázsia és Vádi Halfa között tömegesen, a Kék Nilus vidékén elszórtan. MiUler
Fr. szerint a voltaképi núbiaiak saját magukat
hívják i^.-knak v. harábrá-knak. A B.-k sem
négerek, sem hamiták (berberek), hanem valószínleg mindkét fajtából való keverékek. Egyik
tekintetben a négerekre, másik tekintetben a régi
egyiptomi retu-kra s a felláhin-okra emlékeztet
testi sajátságokkal bimak középtermetek, karcsúak, vörösbarna börszinek, finom göndör ha:

;

júak, testtartásuk kecses, járásuk könnyed, hosszúkás arcúak, élénk szemek, görbült orrnak, ^"kaik
csak kevéssé duzzadtak, állcsontjaik ki nem állók,

szakálluk gyenge.

A férfiak hajukat lenyírják s

fe-

Sebold berakó gépe.

jket fehér kendvel kötik be, a nók zsírral bekent
hajukat több egyenl hosszú varkocsba fonják

födél,

brket

berakják. Alatta van egy 30

kékes színre tetoválják. Kezeiket hennával (Lmcsonia inermis leveleinek kiáztatott festékével) vörösre festik. Az ó-egyiptomi és kopt
nyelvvel rokon nyelvük két dialektusra, a kenusi
•s mahasira oszlik. Szorgalmas fóldmívelk.V. ö.
Jankó János, Die B., Deutsche Rundschau f.
Geogr. XIII.
Béradó, a munka jövedelmére kivetett adó
szkebb értelemben csak a közönséges napszámmunkából, tágabb értelemben azonban bármely

melybe a merlegesen

álló gyujtószálkákat

mm. magas

q ráma,
melynek mezeje egy apró merleges csövekkel
ellátott sárgaréz szitával van kitöltve, mely alul
a (d) tolóval elzárható, (k) szintén fölhajtható rostélyráma, végre a gép asztalán van egy harántos
rostély. Munkafolyama a következ
A berakó
rámarostély léceit két, a gép hosszanti irányában
oldalt fekv vaspálcára tolják és egy oldalsó elmés
:

úgy hogy azok kell távolságban legyenek. A fels rostélyráma leeresztése
más munkából ered bérek, illetleg fliietések, után most 3 egymást keresztez rostély van, metiszteletdíjak esnek a B. alá. Ahol általános jöve- lyek között a gjnijtószálkák állva ellielyezkeddelmi adó van, mint Poroszországban és újabban nek. A (d) tolót a (q) szitára helyezik. Egy oldalsó
nálunk (1909. X. t.-c.), ott külön B. nincsen, ha- rázókésziilékkel megrázzák a szekrényt, minek
nem a jövedelmi adóban foglal helyet. L. még következtében egyes gyujtószálkák a szita csöHázbéradó és Lakásadó.
veibe hullanak. Á szekrény fölemelése után kiszeBerak, adók. és pollt. közs. Szerem vm. vuko- dik a szita csöveibl az esetleg odajutott szilánkot,
vári j.-ban, (t9ooi,932 német, horvát-szerb és ma- kihúzzák alóla a tolót, amidn is a szitában volt
gj'ar lak.

:

u.p. Cakovci,

u.

t.

Gjeletoyci.

szerkezettel kitolják,

szálkák a rostélyok keresztezése által alkotott

Berakás. Árúk B.-a a vasutaknál. Értik alatta cellákba hullanak. A középs, yag3/lB a tolajdona vasúton való fuvarozás végett feladott árúknak képeni mártóráma rostélyléoeit moet még öesze-

—

Berakó készülék

Béranger
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hogy a szálkákat jól megtartsák és lezár- zott papirossal és rajz alapján berakjuk aztán
kell helyen a színes fákból álló ékítményeket.
egy ráma a mártásra készen van.
Berakó készülék (nyomd.), 1. Önberakó készülék. Az így nyert alkotást megfelel vakfára enyvezBerakott fémmunkák. Az iparmüvészetnek ezt zük, a f ölszinen lev papirost leszedjük és az anyaaz ágát tausirozásnak és damaszcirozásnak is ne- got aztán megfelel technikák szerint kikészítjük
vezik. A tausirozás a tausia olasz szótól ered, mely ós csinozzuk. Szebb B.-t nyerünk, ha az alaplerokon a tarsia szóval, mind a kett berakott mun- mezeket külön és az azonos fából való elemeket
kát jelent, csakhogy az els fémre, a másik fára egybegyjtve, az illet fából való lemezcsomón
vonatkozik. A franciák incrustationnak vagy da- és ezeket is külön-külön vágjuk ki. A további elmasquinurenek nevezik. A tausirozás célja az, hogy járás azonos az elbb fölemlített technikával.
nemtelen fémeket (vasat, acélt vagy bronzot) ne- Ügyes iparos munkájánál az utóbbi eljárás meltolják,

ják. Ezzel

mes fémekkel való berakással értékesebbé tegye- lett ékítmény és alaplemez között nem lesz hézag.
nek. Az ötvösségnek ez a külön ága ma is nagy- Elsbbsége ez eljárásnak még, hogy nem vagyunk
ban divatozik a jakutok között, továbbá Indiában korlátozva a fafélék és színek számánál. Míg az
és Japánban. Ezt a mvészetet már TJieophüus els eljártísnál legfbb 7—9 szín, rendesen azonPresbyter (élt a XI. sz. els felében) ismerte s róla ban csak 1 2 szín szerepelhet ékítmény elemekSchedula c. müvében (3. könyv XC. fejezet) meg is ben, addig itt gyakran 20 25 féle is fordul el.
emlékezik, azonban a müipamak ezt az ágát a A B.-nak különös neme a faragott v. reliefintarslo,
késbbi századokban elfeledték, míg végre a XVI. midn a szines anyagokból, kivált fából álló ékítsz.-ban Benvenuto Cellminek sikerült újra föltá- ményeknek a vékony alapból 5—8 mm. kiálla-

—

masztani. Különösen jeles tausirozó mvészek
voltak a milanói, müncheni, augsburgi és eibari
fegyverkovácsok; újabban ez a mvészet az aranymvesség egyik áigát alkotja. A tausirozó munkákat seredeti helyükön, Japánban és Indiában úgy
készítLk,hogy a nemtelen fémet fecskefark alakuan
kivésik és ebbe a mélyedésbe az arany, illetleg
ezüst drótot beverik ezek a díszítmények vagy
egy síkot alkotnak a díszítend fém felszínével,
vagy pedig abból reliefszerüen emelkednek ki.
Más mód szerint a tárgy f ölszinét durván verik,
ezután fölhevítik és a nemes fémszálakat rákalapálják. Ez a munka könnyebb ugyan, de nem oly
tartós. Sok esetben a már tausirozott tárgyat savakkal étetik, hogy a nemes fém-díszitmény jobban kiemelkedhessek.
Berakott munka (intarsia), amidn különböz szín és rajzi szempontból érdekes anyagokból készült, rendesen a növény- és az állatvilágból
vett ékítményeket egy az ékítményekével azonos
anyagba úgy berakjuk, hogy az egész kép síkókitmóny legyen. Mértani ékítmény csak ritkán,
de akkor is mindig a többivel vegyesen szerepel
a B.-ban. Midn az idevágó díszítmények kizárólag mértani elemekbl képzdtek, a nyert képet
technikai szempontból rakott munkának (mozaik)
mondjuk. Franciaországban mindkét díszít technikát «marquetterie» gyjtnévvel illetik. B.
anyag szerint lehet fából (leggyakoribb), készülhet kbl, brbl, elefántcsontból és fémbl (tausia, all'agemina, tarsia, niello stb., 1. Berakott
;

—

nak. Ezeknek fölény vezése különös fogással történik. Enyvezés után szokták a diszítményelemeket gyöngéd reliefre kifaragni. A sik-intarsiát
néha árnyékolják is, mintegy 150o C.-ra hevített
homokfürd segélyével vagy vonalozott sgrafltto
árnyékolásnál a bemélyített vonalaknak barna
V. fekete festékkel való színezésével.
Beraktározás. A vasúti fuvarozásnál, ha a
fuvarozás végett a vasúti állomásra kiszállított
árút a vasút azonnal nem szállíthatja el, de a tárolásra megfelel helyiségek vannak, azt a lehet elszállításig ideiglenesen beraktározza. A
B.-ért a vasút díjat (fekbért) szed s az árúért a
díjazott letétre vonatkozó szabályok szerint felel.
Hasonlókép beraktározza a vasút az állomásaira
megérkezett azokat az árúkat is, melyek kézbesíthetetlenekké válnak, hacsak azoknak romlandó
természete miatt azonnali eladása nem szükséges. Részletes rendelkezéseket 1. vasúti üzletszabályzat 64. és 81. §.
Berán Lajos, plakettmvész, szül. Budapesten
1882. Mvészetének elemeit Teles Ede mhelyében, azután a bécsi akadémián tanulta meg s
1902. Budapestre költözve, itt széleskör munTrekálkodást fejt ki. Nevezetesebb plakettjei
:

fórt (1903); Ferencvárosi Torna-Klub (1905);

Aranylakodalmi emlékplakett, Semmelweiss^ a
Vas- és fémipari kiáll, plakett ( 1 906)
(1907) Fadrusz János, Körösi

mán

d&r (1909)

;

;

Tlialy Kál-

Csoma Sán-

stb.

Béranger (ejtsd: beraSzsé), Pierre Jean de, francia

fémmunkák). Van aztán vegyes anyagú is, pl. dalkölt, szül. Parisban 1780 aug. 19., megh. u. o.
fémékítmények fában (Kar-Taschia), gyöngyház, 1857 júl. 16. Gyermekkorát Peronneban, rokonaistb. ékítmény faalapon, fémékítmény szaru- nál töltötte, ahol rendszeres nevelésben alig ré-

k

ban (BouUe-intarsia). A B. fánál, fémnél, csontnál és szarunál vékony, 1—2 mm. vastag lemezeknek megfelel kivágása útján készül. Ekkor
is kétféle technikai eljárás van. Egyik szerint a
berakandó elemek anyagait szolgáltató lemezeket
az alapanyag lemezével egybefoglaljuk (8—10
lemez egy csomóba), egyik föls lapon fölragasztjuk a rajzot, alul pótlemezt helyezünk el az anyag
kiszakítása ellen és megfelel kézifrésszel (fonalfürósz elöfúrással) kivágjuk, aztán vonal mentén az ékítményt és egyúttal az alaplemezt is. Az
alaplemez igazi oldalát bevonjuk szívós gummi-

mvelte magát.
1796-ban visszakerült Parisba atyjához, egy szabó-

szesült s inkább önképzés útján

mesterhez, hol csakhamar oly nyomorba került,
hogy 1803. jónak látta néhány költeményét Lucien
de Bonaparte-nak elküldeni, aki reá ruházta át
az Institut-tl kapott 1000 fr. évi díját s négy év
múlva az Université ugyancsak 1000 fr.-kal díjazott Írnoki állást is szerzett neki. B.,

akinek dalai

kéziratban régóta közkézen forogtak, az els versgyjteményt 1815. adta ki Chansons morales
ot autres cíímon, s minthogy a Bourbonokat nem
egyszer megcsipkedte bennük, felebbvalóitól meg-

—

Berar

rovásban részesül t. Második gyüj teményében( 1 82 1)
még n>áltabban állást foglalt a szabadelv törekvések mellett, ami miatt nemcsak állását vesztette el, hanem 3 hónapi fogságra és 500 fr.-nyi
birságra is ítélték. 1825., 1828 és 1830. egyegy újabb verskötetkét bocsátott közre s egyre
öregbítette hímevét. E gyjtemények másodikáért (1828) azonban 9 havi fogságra és súlyos pénzbirságra (10,000

fr.) ítélték.

A

júliusi forradalom-

ban tevékeny

—
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részt vett s Lajos Fülöp hálából
meg akarta jutixlmazni, de ö minden jutalmat
visszautasított. 1 8-i8-ban óriási szótöbbséggel beválasztották a törvényhozó testületbe s B. csak
nehezen szabadulhatott e tisztségtl. Egy ideig

Brbeadó

SÓS viz Lonar-tó. Klímája forró, évi közepes hmérséklete 27" C, csapadék közepesen 660 mm.,
maximum Gawilgharban 1200 mm. Lako8.sága
1891-ben 2.897,491; 1901-ben 2.754,016, ebbl
2.388,016 hindu, 212,040 mohamedánus, 2,375
keresztény. Ffoglalkozás a földmívelés, különösen sok gyapotot, rizst, gabonát ós olajmagot termelnek. A kereskedelmet elmozdítja a tartományon áthaladó Bombay-Nagpur vasút a kereskedelem fhelyei Amraoti és Khamgaon. Kerületei Akola, Buldana, Basim, Amraoti, Ellitspur
és Vun, s a tartomány közvetlenül az indiai fkormányzónak van alávetve.
B. királyság a
legrégibb idben a dekani radzsputana birodalomhoz tartozott. A XV. sz.-ban rövid idre függet;

—

Passyban élt teljesen Nisszavonultan abból az évi
3000 fr.-nyi járadékból, melyet mvei után 1833 len királyság, 1672. 1. Morteda Ahmednagarhoz,
óta fizetett kiadója. 1852-ben visszatért Parisba, 1594. Aurangzeb a delhii birodalomhoz csatolta.
8 nemsokára meghalt. Temetését nagy pompával 1706-ban a haiderabadi nizam foglalta el, majd
maga az állam rendezte. Hagyatékában egy ön- a marathok szállották meg, akik az angolokkal
életrajzot és 94 kiadatlan chansont találtak. B., 1804. vívott szerencsétlen csata után kénytelenek
aki dalaiban a korabeli francia polgársííg átlagá- voltak visszaadni. 1817-ben az angolok Badzsi Rao
nak érzelmeit fejezi ki, kora legnépszerbb ver- Bonszla kiskorú fejedelem nevében foglalták el,
selje volt. Dalaiban, hol a maga egyszer, de aki, midn meghalt, az angoloknak hagyta örökepikureusi élefrs'iszonyait énekeli meg (Le grenier, ségül. 1861-ig brit hivatalnokok kormányozták,
Mon habit, Mon vocation. Le dieu des bonnes gens, de a jövedelem egy részét a haiderabadi nizam
Les hirondelles), hol a politikai viszonyokat bí- élvezte, csak 1906. lett teljesen angol birtok.
Berat, kerületi, görög érseki székhely és megrálja sokszor maró szatírával (Le roi d'Yvetot,
Les enfants de Francé, Le marquis de Carabas, ersített város Janina török vilajetben (Dél-AlLes capucins), hol meg a Napóleon alakja köré bániában) az Oszum (Ljumi Beratit) partján, a haszövd legendát dolgozza fel (Les souvenirs du talmas Tomor hegy lábánál, olajfaberkek és
peuple, Les deux grenadiers, Le cinq mai stb.). szllök között, 12,000 lak.: közelében magas szikVerseiben mélyebb erkölcsi felfogást, eredeti esz- lán egy romokban hever török kastély B. helyén
méket, egj'éni színt és nyelvet hiába keresünk s állott valószínleg a Ptolemaiostól említett Aléppen ezért a francia irodalomterténetírók nem banopolisz.
sokra becsülik. Inkább külföldön van híre. KétBerát (barát), a török és perzsa nyelvben ú.
ségtelen, hogy B. a chanson-nak, ennek a köny- használatos arab szó; a fejedelemtl kiáUltott
nyed mfajnak legkiválóbb mvelje s a báj és okirat, szabadalomlevél, mely birtokosának bizohumor éppen nem hiányzik belle. A refrainet pe- nyos jogokat és kiváltságokat biztosít. B.-tal Isdig senki sem alkalmazta annyi szerencsével, mint meri el a porta a nála hitelesített konzulokat,
. E jeles tulajdonságainak köszönhet, hogy úgymint a nem muszlim egyházak fpapjait.
versei java részét majd minden európai nyelvre
Beraon, 1. B. (csehül: Berounka), a Moldva
lefordították. Nálunk Petfi, Szász Károly, Szabó legnagj'obb baloldali mellékfolyója CsehországEndre, Vargha Gyula stb. fordították. Petfi köl- ban; Edelsbach néven a Cseherdben ered, Tachaun
tészetére fleg formai tekintetben jelentékeny ha- alul Miesnek (csehül Mze) hívják Pilsennél egye;

:

tással volt. Önálló kötetekben megjelentek : B. dalai, magyarítják Szász Károljr. lllésfy György és
mások (Debreezen 1860) Önéleti-ajzora, ford.
KI udik Imre (Szolnok 1881, 2 tvLzet) Bodrogh
Pál, Idegen költk, Heine, B., BjTon és mások
(Budapest 1906). V. ö. Arnould, B., ses amis, ses
ennemis et ses critiques (Paris 1864) Janin, B.
et son temps (1866) ; St. Beuve, Causeries du lundí
II. (1858); E. Delpü, B. (1892); Lecomte, Oeuvres inédites de B. (Paris 1909) Imre Sándor, Irodalmi tanulmánvok II. (Budapest 1897) ; Halász
G>TÜa, Petfi és B. (Brassói reálisk. 1897/98-iki
értesítjében) ; MVdós Elemér, Petfi és B. (Bpest
;

;

;

;

1904); Kacziány Géza, Petfi mesterei (u. o.
Petfi-könyvtár)'.
Berar (hivatalos neve The Hyderábad Assifned Dlstricts), tartomány India belsejében, a
)ekan felföld É.-i részében. Területe 46,888
:

km«, amelybl 650 km« területet foglal el a Gawilghar és Adzsanta halomvidék, amely vulkáni
eredet takaró. D.-i részét a Purma folyó és annak számos mellékvize öntözi. Egj'etlen tava a
Réwi Naty

Le«ik(ma.

W.

kM.

;

sül a Radbusával, (az Angellel, csehül: Bradlavka)
és Uslavával Pilsentl kezdve B. a neve a Stfe;

;

lával és Litawával való egyesülése után Königsaal alatt a Moldvába torkol hossza 223 km.
2. B. (csehül: Beroun), város Horzowitz cseh
kerületi kapitányságban, a B. és Litawa egyesüpamutlésénél, vasút mellett, (i90o) 9693 lak
kelme- és parketkészítéssel, cukor- és sörgyártás-

—

;

,

sal, mészégetéssel a dekanátusi templomban értékes festményekkel (Van Dycktl) közelében a
Krusna Horán kitn vasérceket bányásznak.
Beraunitjíííuáííy, víztartalmú vasfoszfát, kristályai egyhajlásuak és eleonorit néven ismerete;

;

sek.

Vörösbarna vagy sötét

jácintpiros.

Elfor-

dul St. Benigna (Beraun kerület) Csehországban
és Scheibenberg Szászországban.
Beravci, adók. ós polit. község Pozsega vármegj-e bródi járásában, (i9oo) 831 horvát-szerb
lak., vasúti állomás, u. p. Velika Kopanica, u. t.
Vrpolje.
Bérbeadó az, aki a dolog v. jog használatát
bérért másnak átengedi. L. Bérleti szerzdés^
:

"

;;

—

Berbécs
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—

Berberia

Haszonbérleti szerzdés, Lakbérleti szerzdés, mai nap mind mohamedánusok, de mindamellett
egynejek s a
tisztelt állást foglal el náluk a
Bérszerzdés.
Berbécs a. m. ürü; valószínleg az elavult olasz családban valamint a közéletben. Földrajzi helyzetük szerint, de etnikailag is a B.-ek 3 fcsoherbice (ejtsd berbicse) szóból ered.
Bérbefogadás. Cselédnek, szolgának, munkás- portra oszlanak 1. Imosarat vagy amazik (lásd
nak stb. felfogadása. L. Cseléd, Szolgálati szer- fent) mintegy 2*/, millió tömegben Uad-kuzttól
Mulujáíg és Atlas É.-i részéig terjednek 2. a selzdés.
Berber, török szó, jelentése borbély. Fleg az luh mmtegy IV2 millió tömegben az é. sz. 32—
utcai borbélyokat értik alatta, akik utcán végzik 38" között a partoktól El-Araís-ig végre a kabiel a beretválást és hajnyirást. Berber-bási, fö- lok Algériában és Tuniszban, ezeken kívül a szaborbély, vagyis a szultán borbélya, akinek hiva- hararai törzsek: szanhadzsa, tuareg dzsebalíja etb.
tala régente nagyobb tisztség számba ment és Nyelvük sok tájszólásban él, az arab betket haszakinek az volt a hivatása, hogy a szultán haját nálják, kivévén a tuaregeket, kiknek saját betrövidre nyírta, szakállát azonban csak gondoz- rendszerk van.
gatta, lévén a szakállvágás a szultánoknál tilos
Berberia, Afrika ÉNy.-irésze az Atlanti-óceán,
dolog.
a Közép-tenger, Egyiptom és a Szahara közt. TerüBerber, 1. B. (Dar-B.), Núbia egyik territó- lete 2.629,000 km^. Ma a következ országok vanriuma, mely nevét lakóitól, a B.-ektl (1. o.) kapta
nak rajta Marokkó, Algéria, Tunisz és Tripolisz
az Atbara torkolatától a Nilus mentén két napi Fezzánnal és a Barkával (1. ezeket), óslakói a berjáratra terül el fvárosa B. (1. B. 2.) 1884 óta berek (1. 0.).
a mahdi híveinek birtokában volt, de 1898 óta
Története. A hamíta berberek közt az els
ismét az egyiptomi Szudánhoz tartozik.
gyarmatosok a sémita föníciaiak voltak, akik több
2. B. (El Mékerif), város Núbiában, a Nilus gyarmatot, a többi közt Karthágót is alapították
jobbpartján, az ó. sz. l?" 59' ós a k. h. 34« 20' alatt, és magukat az egész ÉNy.-i partvidék uraivá tetmintegy 10,000 lak., akik a folyómenti sárkuny- ték, míg a belsbb részeken a berberek függetlehóikban laknak. Mióta a Vadi-Hafa Khartumi nek maradtak. A rómaiak Karthágó elfoglalása
vasút állomása lett, fontos kereskedelmi hellyé után (146 Kr. e.) megalapították az Africa provinvált. Afrika belsejébl az árúkat innen viszik ciát, késbben és pedig 46. Kr. e. Numidiát és 42.
Szuakimba a Vörös-tenger mellé.
Kr. e. Mauretaniát is meghódították. Konstantinos
Berbera, Brit-Szomáliföld protektorátus f- Észak-Afrikát 6 tartományra osztotta, amelyek
városa az Adeni-öböl partján, 7 km. hosszú és közül csak a legkeletibb, Kyrenaíka, jutott a
2 km. széles kikötvel, az é. sz, lOo 26'5" ós a k. h. keletrómai birodalomnak. Ez idben terjedt el
45" alatt, rendesen 2000, a nagy vásárok idején nagy gyorsan a kereszténység Cypríanus, Ter30,000 lak. Kedvez fekvésénél fogva október tullianus és Augustínus itt hirdették az igét,
végétl márciusig nagy vásárok tartatnak benne, 429-ben Észak-Afrika a vandálok zsákmánya lett,
amelyek igen nagy látogatottságnak örvendenek. de Belizár 534. visszahódította csakhamar azoncikkei: strucctollak, állati brök, ban a keletrómai császárság uralma csak néhány
A kivitol
gummi, elefántcsont, vaj, mirrha és él állatok parti városra szoríttatott, míg a többi helyeken
a behozatalé datolya, rizs, durrha, pamutkelmék, a benszülöttek visszaszerezték fggetlenségöket.
liszt és (íukor. B. vásárairól már a XV. sz.-ban 648-ban kezdték meg az arabok a támadásaikat,
Conti velencei utazó is tudott. 1875-ben az egyip- míg végre 699. Musza ibn Npszeir elfoglalta Kartomiak, 1884. pedig az angolok foglalták el, akik- thágót és vele együtt egész Észak-Afrikát, amelynek rezidense van a városban.
nek lakói rövid id alatt valamemiyíen mohameBerberek, északafrikai néptörzs, valószínleg dánusok lettek és a hódítókkal összeolvadtak. A
az afrikai régi líbiaiak, numidiaiak és gotulok iva- bagdadi khalifátus hatalmának elgyöngülése folydékai. Müller Fr. szerint
a valódi hamiták (1. o.). tán 800 körül Mauretaniában és Fezben az edriA B.-ek tkpi neve amazig vagy tnazik, a. m. zidák, Kairuanban és Tuniszban pedig az aghlaszabadok, függetlenek. A B.-ek, kik Észak-Afriká- bidák alapítottak önálló khalifátust. Az aghlabiban számos törzsbl álló népcsaládot alkotnak, dákat 908. felváltotta a fatemidák dinasztiája,
maguk közt megkülönböztetik az ihággárokat amely 986. az edrizidákat is hatalma alá vette.
(szabadokat) és az imorhádokat (meghódítottakat). 1069-ban az almoravida, 1149. pedig az almohadaEz utóbbiak valószínleg a meghódított idegen dinasztia lett az uralkodó. Közben a Spanyolortörzsek ivadékai, akik utóbb B.-ekkó váltak. Leg- szágban szenvedett vereségek ezt a dinasztiát is
tisztább vérúB.-ek a marokkói mazigok. Hozzájuk megdöntötték egész Nyugat-Afrika kisebb orszászámítják a már régóta kihalt guáncsokat (aKanári- gokra bomlott és lábra kapott a kalózkodás. B
szigetek slakóít). Egy ilyen eredet koponyát a miatt a spanyolok több afrikai kikött foglaltak
budapesti embertani múzeumban riznek (dr. CMa- el (Ceutílt, Melilát, Orant stb.), 1509. azután megpowski posenl gyakorló orvos ajándéka). A régi hódították Tripoliszt és Tlemszent, Tuniszt peegyiptomi hieroglifákon a B.-eket temahu név- dig adófizetvé tették. A szorongatott mohamevel jelölik 8 ezek keresztvonású tetoválásuk által dánusok Horuk és Khaireddin kalózokat hívták
tünnok föl. A B.-ek világos brszínek, mint az segítségül, akik az addig uralkodott dinasztiákat
európaiak, azonban itt-ott sötétbarna színek is, megdöntötték (kivéve a Marokkóban 1269 óta
arcuk a kaukázusihoz hasonlít, izmosak, de nyú- uralkodó marinidákat) és Algériát, Tuniszt meg
lánk testüek, on'uk ersen görbült, hajuk sima, Tripoliszt a portának vetették alá. (V. Károly
fürtös, többnyire barna, de van szke komplexum 1535. csak rövid idre ragadta magához Tuniszt.)
is, a férfiak gyérszakálluak, álluk csúcsos. A B.-ok
Ez id óta Algériában török pasák, 1600 óta pe-
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Berberldaceae

Berchemla

131

dig a katonáktól választott dei-ek, Toniszban fájából az orvosi «ru8ot» kivonatot nyerik. A
1576-ig pasák, azután dei-ek, 1694 után pedig egy délamerikai B. flexuosa Ruiz et Pav. finom, kebég uralkodott, aki azonban Algériának adót ílze- mény, sárga fáját esztergályozzák v, a bútort burkolják vele. Fogpiszkálónak is való. Bogyójában
tett. Tuniszból 1551. Dragut szorította ki a kereeztényeket. A török uralom megalapítása után sok a szabad almasav, ezért ofticinális, cukorral
kezdték Afrika ÉNy.-i részét B.nak nevezni. B.- befzik, szirupot, lekvárt, fagylaltot készítenek
nak a központja Algéria volt, amelyet 1830. a belle, piros festéket is szolgáltat. Kisajtolt levéfranciák ejtettek hatalmukba, akik azután 1881. ben almasavon kívül borksav és citromsav is
Tuniszt is megszállották. Marokkóban 1546 óta a van. Magva olajtartalmú. A legtöbb B.-faj kérMohamed serif által alapított dinasztia megtar- gét, gyökerét sárgafestésre és cserzésre hasztotta függetlenségét. Tripoliszban pedig a török nálják. 5 fosszilis faja ismeretes a harmadkorból.
uralom áll fenn. V. ö. Mercier, Histoire de l'AfBerber leopárd (áuat), a párducnak (Felis parrique septentrionale jusqu'á la conquéte fran^aise Jus L.) Észak-Afrikában (Mai'okkó, Alger, Tunisz)
(Paris 1888-90, 8 köt.).
él változata (var. paníhera Pali.).
Berberidaeeae (Borbolyafélék, n&r.) kétBerber ló alatt értjük az Afrika É.-i részeiben,
szik növénycsalád a Rarudes sorozatban. 8 gé- Marokkóban, Algerban, Tuniszban, Tripoliszban,
nusza van 150 fajjal, amelyek fkép az É.-i fél- részben a Szaharában stb. tenyésztett lovat. Nyilgömb mérsékelt övében vannak elterjedve. Virá- ván arab eredet s az arab lótól alig különbözik.
guk sugaras, 2 ivarú tagjai 2- v. 3-as örvekben Kicsi, száraz, élénk, nemes, kisigény.
vannak elhelyezve. A virágtakaró levelek és a
Berber oroszlán (Leo barbarus Gray, áiiat),
porzók 2 körben állanak, az elbbiek v. esak le- az oroszlánfaj töi-zsalakja. L. Oroszlán.
pelt alkotnak v. pedig csészére és pártára külöBerbice (ejtsd :—bi32),l. folyó Brit-Guayanában;
nültek. A term rendesen csak 1 termlevélbl az é. szél. 30 körül ered, É.-nak foly és 60 24' alatt
(monomer) alakult és általában több magkezde- az Atlanti-óceánba torkol fels folyásában számos
ményt zár magába. A termés bogyó. Füvek, cser- a sell 7 km. széles deltájában van a Crab-sziget ;
jék V. fák egyszer v. összetett levelekkel, magá- e folyó a homokpadjai miatt itt sem igen hajóznos V. fürtben álló virágokkal.
ható.
2. B.,keleti gróf Ság Brit-Guayanában aB,
Berberin, C, jHjgNOj összetétel alkaloida. Szá- folyó mindkét partján, termékeny síkság, mintegy
mos növény gyökerében található. így a berberis 4<X)0 km* területtel, (1901) 53,746 lak.- 3. B. vagy
;

:

:

—

1— 2<»/o, a hydra^iscanadeyisis-hen
el. Sárga tökben kristályosodik. Hivízben kevésbbé, forró vízben és alkoholban

VMÍgrom-ban
40/0 fordul

d^

New

Amsterdam, város, 1. New Amsterdam.
1. Gradiszka.

Berbir, város,
Bérc, 1. Heyy.

Bercease (franc, ejtsd bersaóz) a. m. bölcsKémhatása lúgos, optikailag inaktív.
Berber írás. A berbereknek (1. 0.) már az ókor- dal egyszersmind hintaszéket is jelent.
ban kétféle írásuk volt. A numid írás és a tamaség
Berchem (Berghem), Glaes (Nicolaes), holírás. Mind a kett egyenes-, körvonalak és pontok landi fest, szül. Haarlemben 1620., megh. 1683
kombinációja. Az els bet-, utóbbi hangírás. A febr. 18. Valószínleg Claes Moyaertnak volt taberberek mostani írása a numid írásra vezethet nítványa, 1642 eltt Olaszországba utazott és
vissza. Alábbi ábra egv népdal töredéke
innen merítette azokat a benyomásokat, melyek
mvészetére dönt hatást gyakoroltak. 1642-ben
Haarlemben telepedett le, 1647. .Amsterdamba
jól oldódik.

:

:

+ Ho]rt:/|:i

költözött.

Mvei

közül azok a legjellegzetesebbek,

melyek olasz tájképi motívumokat ábrázolnak,

+

többnyire állatokkal, pásztorjelenetekkel népesítve, néha nagy festi ervel eladva. E képei
igen nagy kedveltségnek ör\'endtek, rendkívül
a banen eaoey tefirt iyet
(nektek akarok én mondani 8z««t egyet)
sokszor reprodukálták ket és általában B., kinek
ku d nr temos bábu nrdiq et
sok tanítványa is volt, ers befolyással volt a
(bogy nem hazugság, én {eleiek érte)
hollandi festészetre. Szép rézkarcai is nagyrészt
Berberis Z/.(incl. Mahonia, borbolya, sskafa, pásztor- és áUatképek. Müvei nagy számmal manöv.), a Berberidaeeae (Borbolyafélék) család génu- radtak
reánk. Kiemelendk: Vadkanvadászat
8za, melynek 107 faja részben az északi mérnkeit (hágai múzeum)
A gázló (u. 0.) A komp (Amövben, részben Dél-Amerika Andeseiben van elter- sterdam, Rijksmuseum) Pásztorok szikla mellett
jedve. Cserjék. Viráguk sárga, fürtben álló, levelük (drezdai képtár). Jellemz képei vannak a budaegj'szerö v. szárnyas. Nálunk közönséges a B. vul- pesti Képzmvészeti Múzeumban is Itatás : Pigáris L. (sóskaborbolya). Vesszs ágain egj'szer hen Pihen pásztorok (1646).
ós hármas töviseket visel. Levelei egyszerek,
Bercbemia Neck (növ.), a Rhanmaoeae (Benpillásan fürészesek. Fürtje csüng. Piros, hosszú- gefélék) család génusza, melynek 10 faja fkép
kás bogyója ehet. Egyes vidékeken kártékony, Kelet- és Délkelet-Ázsiában honos. Többnyire felmert ennek levele nyújt talajt a gabonarozsda futó cserjék. A B. lineata (L.) DC. gyümölcsét
(Puccinia gramhm) egyik alakjának (Aecidium Kínában mahmannah-na)/: nevezik, gjüjtik és
berberidis) kifejldéséhez, mely sárga v. piros eszik. A B. scandens (Hill.) K. Koch. Virginia mofoltok alakjában jelentkezik rajta. Európában csaras helyein a fákra magasan felkúszik. Nálunk
dísznövényi kultivált fajok: B. aquifoUum ritka kerti dísz, de alacsony marad. Importált
Pursh, B. fasdcularis Lmdl., B. repens Lindl., mag\-akról és dugványokról szaporítják, de ezek
B. sinensis Desf. A himalájai B. lydum Royle lassan nnek.
...
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— sé), Giovanni, olasz költ,
Milanóban 1783 dec. 23., megh. 1851 márc.
28. Költeményeiben a romantikus iskolához csatlakozván, már ifjúkorában Olaszország legtehetségesebb költjeként tisztelték; az olasz Tyrtaeusnak nevezték. A karbonarizmus gyanújába
esvén, 1828. hazájából menekülni kényszerült.
Svájcba, késbb Londonba ment, ahol egy földijének kereskedházában könyveli tisztet viselt.

Berckheyde

palotája most királyi kastély. Sóbányáját a Tuvalban, amely évenkint 50,000 métermázsa sót szolgáltat, rendkívüli változatosságánál fogva nagyon
látogatják sós vizét hatalmas, 120 km. hosszú
vezetékekben ReichenhaUba, illetleg ennek fölös
sósvizével együtt Traunsteinba ós Rosenheimba
szállítják, hogy ott a sót belle kifzzék. B. nagyon látogatott nyári üdül ós sósfürdhely. B.-ben
1100. építettek klastromot; 1122. prépostsággá
Csak 184'8. tért haza, hol az akkori ideiglenes tették; 1156. birodalmi közvetetlenséget nyert.
kormány közoktatásügyi miniszterré nevezte ki. 1803-ban szekularizálták és Salzburghoz csatolták,
Dalai ós románcai Poesie italiane c. alatt jelentek 1805. Ausztriához és 1810. Bajorországhoz került.
meg 1848. Legjobb munkája A pargai menekültek. V. ö. B. nebst Pührer durch das B.-er Lándchen
Berchmans, Emilé, belga fest, szül. Liégeben (Berchtesg. 9. Auíl.) Koch-Sternfeld, Gesch. d.
1867 nov. 8. A liégei akadémián tanult. Nagy Fürstentums B. (Münch. 1815, 3 köt.) Penck és
dekoratív képeken kívül (mennyezetképek a liégei Bichter, Das Land B. (Salzburg 1885).
Berchtold, német férfinév, 1. Bertold.
és verviersi színházakban) finom, hangulatos ni
Berchtold (ungarsehitzi), tiroli eredet grófi
képeket fest. Ilyenek Ifjúság (liégei múzeum) Alkony (brüsszeli képtár) Melankólia, stb. A grafikai család, melynek régi nemessége 1564 ápr. 15.
ersíttetett meg, 1616 jan. 5. birodalmi nemessémvészet terén is sikerrel mködik.
Berchta a. m. «fényl», délnémet, frank és gett, B. Jakab pedig 1633 április 25., illetleg
thüringiai területen a Holda asszonyt (1. o.) helyet- máj. 4. osztrák, illetleg birodalmi báróságot,
tesít mitológiai alak. Valószínleg szintén a fel- 1633 júl. 17. cseh báróságot nyert. Grófi rangra
istennjének egyik alakulása majd szépnek, a család 1673 júl. 29. emeltetett. Magyarországon
majd rútnak mondják, st más felfogás szerint a családot az 1751. XL. t.-cikkel honflusították.
csak elül szép, hátul meg olyan, mint egy tekn, A magyarországi ág a honfiusított Antaltól szártehénfarkkal és lúdtalppal. Az embereknek is hol mazik le. Nevezetesebb tagjai a családnak
1. B. Artúr gróf, frend, szül. Füleken 1843.
jótevje, hol meg szívtelen üldözje. L. még Berta.
Berchtesgaden, 1. az egykori B.-i prépostok A frendiházban a szabadelv párthoz tartozott.
birtoka, a Salzbui'gi Alpok vidéke, Oberbayern 1896. afleki kerület képviselje volt. 1901. nem
Bajor kerület DK.-i végében, mintegy 400 km^ vállalt mandátumot, 1905—06. Nógrád vm. fterülettel, (i9oo) 10,046 lak. B. nagyszer hegyi ispánja volt.
vidék, amely minden oldalról magas hegyektl
2. B. Lipót gv., néhai Zsigmond gr. (megh. 1900
környékezve, mini kolosszális mészkhegy tömeg a márc. 19.) egyetlen fia, frend, szül. Bécsben 1863
Saalach és Salzach közt terül el. D.-i határán a ápr. 18. Tanulmányai végzése után a diplomáciai
Steinernes Meer hatalmas fensíkja fekszik, amely- pályára lépett. Örökölte apja morvaországi birbl É. felé két rendkívül meredek alakú sziklage- tokait, a Sinzendorff hercegi pénzbeli hitbizorincnyúlik be B.-ba aK.-i a kétcsúcsú Watzmann- mány haszonélvezeti jogát, a csicsmáni és savban (a nagy 2714, a kicsi 2404 m.), aNy.-ipediga csinai (Trencsón vármegye), valamint a perezsHochkalterben (2629 m.) éri el a legnagyobb ma- nyei (Sopron vármegye) uradalmat. Cs. és kir.
gasságát. A két sziklagerinc B.-t 3 f völgyre osztja
kamarás, a szuverén máltai rend díszlovagja.
a K.-i hegylánc és a Watzmann közt fekv See- A frendiházba 1901. hívták meg. A párisi, lonvölgyre, az Ober- és Königsseevel, a Watzmann doni és pétervári nagykövetségeknél szolgált,
ós Hochkalter közt elnyúló kietlen, kopár Wim- 1907. Ausztria-Magyarország nagykövete lett Szt.bach- völgyre és a Hochkalter meg a Ny.-i határ- Pétervárott, mely állásától 1911 márc. megvált.
hegység közt elterjed Hintersee- völgyre, a magáBerckheyde, 1. Gerrit, hollandi fest, szül.
nos Hinterseevel. Mind a_ három völgy egyközüen Haarlemben 1638., megh. 1698 jún. 14. Bátyjávonul el DDNy. fell ÉBK.-nek ós egy nagyobb nak, B. Job-nak (1. o.) volt tanítványa, vele járt
völggyé egyesül, mely Ramsaunál kezddik, Németországban is, 1660. Haarlemben a festíkíéh
K,-nek B. közepéig ér, ott É.-i irányúvá lesz és a tagja lett. Festményei legnagyobb részt hollandi
Salzach völgyéig nyúlik. Sík vidék egész B.-ben és német városi részleteket, utcákat, tereket, kasnincs. A vidék magas fekvése dacára elég enyhe télyokat ábrázolnak. Nagy számmal maradtak
éghajlatú. A sóban és fában gazdag vidék még fönn találhatók az amsterdami és anversi múmárványt, gipszet és krétát szolgáltat. A lakosság zeumokban, a kasseli, drezdai, sehwerini képtárakffoglalkozása állattenyésztés, bányászat, erd- ban, stb. A budapesti Szépmúv. Múzeumban a Kostgazdaság és fafaragás, meg a turisták ellátása. verlore kastélyt ábrázoló képpel van képviselve.
2. B., közs. B. j.-ban, a Königssee lefolyásá2. B., Joh, hollandi fest, az elbbinek bátyja,
nál, az Achennél vagyis Almnál; Salzburgtól szül. Haarlemben 1630., megh. 1693. Jacob de
19 km. -re, gyönyör szép vidéken, vasút mellett, Wetnek volt tanítványa, hosszabb idt töltött
(1905)2830 lak., 3 kat. templommal, amelyek közt Németországban, kivált Kölnben, Bonnban, Manna XII. sz.-ból való gót templom a B.-i prépostok heimban, Heidolbergben. 1654-ben a haarlemi
márványsíremlókeivel ós egyéb régiségeivel a leg- festöcóh tagja lett. Épületeket ábrázoló képei a
érdekesebb a királyi család villájával (1850— 52 hollandi festészet legkiválóbb ilynem termékei
közé tartoznak, kivált az amsterdami tzsde kiII. Miksa építtette), fafaragó iskolával ós egy f ranciskánus-kórházzal, végül egy szép parkban Luitképei (rotterdami, amsterdami, stb. képtápold régens-herceg szobrával; a régi prépostok rak), de finom genreképeket is festett. Ilyenek
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Berck-sur-Mer

Szt. -Pétervár, Eremitage);
reggeli (soliwerini képtár) stb.
wUr mer), kiköthely és
Bei^-soT-Mer (esjtsd
tengeri fürdó Pas-de-Calais francia départementban, vasút mellett (i906) 9636 lak., jelentékeny halászattal, kötélgyártással, ^itorlavászon- és halászbárka-készítéssel ; 500 skrof ulás gyermek számára berendezett szép kórházzal.
:

—

Bérese, klsk. Kolozs vm. aknási j.-ban,

524 oláh

lak.

;
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Nagyalmás,
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Feetómúterem (1659,
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:

(löio)

Magj'ar-

Bercsényi

László (megh. 1656 táján), 1641—47. damasdi
fkapitány, ezen várat léhasága miatt a törökök elfoglalták, amiért az 1647. országgjTllée
a nádor által felelsségre vonását rendelte el, mire
II. Rákóczi Györgj- szolgálatába lépett. Miklós
1657-ben mint ifjú II. Rákóczi György fejedelem-

nek a szerencsétlen kimenetel lengj'elországi
hadjáratban kísérje volt. A fejedelemnek 1660
júl. 7.

tába

történt eleste után

állott, 8

III. Ferdinánd szolgála1663. Érsekújvár védelmére külde-

dett. 1683. év nyarán a morva határokig elrenyoBéTcse.(Clematis L, növ.), a Ranunculaceae ibog- mult Thököly Imre fejedelemnek meghódolt fiával,
lárkafélék) család génusza, melynek 170 faja mely kényszer hódolás nem sokáig tartott. 1686ügyszólván a föld minden vidékét népesíti. Kórós bankir. tábornokká, 1687 szept.l4. Lipót által gróíi
növények vagy felfutó cserjék, levelük áteUenes, rangra emeltetett. Lászlónak (szül. 1689., megh.
többnyire hármas v. többször szárnyas viráguk- 1778., 1. B. 2.) íla, Miklós (szül. 1736., megh. 1762.)
nak csak sziromszerú csészelevelei vannak, pár- Szaniszló király kamarása, Lotharingia és Du
tája nincs, virágzatuk bogas v.elsó elágazásában Bar fólovászmestere s a B. -huszárok ezredese
fürtös. Termésük egj'magvú s tetején hosszú, volt és hsi halált halt Hannoverben. Testvére,
pelyhes bibeszálat viseL Nálunk legközönsége- Ferenc, bátj'ja eleste után a B. -huszárok ezresebb a Clematis vitaiba L. (iszalag- B.), levele pá- dese, 1768. Lotharingia és Du Bar fölovászmeeratanul szárnyas, virágjának csészelevelei be- tere volt, 17&4. lovastábomok lett. 1789-ben mint
royalista, XVI. Lajosnak s nejének bizalmas
lül fehérek, kivUl zöldek. Erdöszélen, gyepükön
gj'akori az egész országban. Leveleivel cserjékre embere, a király öccsével, Artois gróffal Bécsbe
és fákra felfutván, egészen el is ölheti ket. küldetett. Fia, V. László volt a család végs tagja.
Valamennyi része, kivált levele égeten csíps, Tanulmányait a bécsi Tereziánumban befejezvén,
egymást felváltó hadjáratokban szerepelt.
a brön hólyagot v. sebet okoz. Háncsa kötöz- a
nek jó. A Cletnatis recia Ali.,felálló kóró, lótorma Ig>' 1799 szept. 17. Rivolinál mint hadnagy, az
és palackfíl a népies neve. Éget, csíps, gyak- 1809 ápr. 19., 21., 22. és 23-iki ütközetekben mint
ran hólyaghúzó nedve van zöld részei és virágai százados a bajor földön, máj. 21., 22. Aspemnél,
offlcinálisak. Számos külföldi Clematisfaj igen júl. 5—12. Wagramnál, 13-án Austerlitznél, 1813.
szép, felfutó dísznövény. A Linné-féle Atragene pedig Olaszországban harcolt s a következ évben
génusz fajai most a Clematisba vannak sorolva. rnaggyá léptették el. 1815-ben a nápolyi alV. ö. Kuntze 0., Monographie der Gattung Cle- király ellen harcolt s ápr. 10. Pistojánál s Firenze
alatt vitézkedett, 1823. okt. 11. alezredessé nevezmatis (Berlin 1885).
Bercsény, kisk. Trencsén vm báni j.-ban, tetett ki s mint ilyen nyugalomba vonult. Megh.
vasúti állomás, posta- 1835 november 28. Kassán. Nvére Valentiné
(1910) 725 tot és német lak.
és táviróhivatal.
Madeleine 1796. gr. d'Hennezel Emánuelhez ment
Bercsényi-c5a/á^ (székesi gróf). Egyike törté- nül. Ennek utódai a Chastenet-Puységur rnelmi nevezetesség kihalt családainknak nevét grófi, a Pélissier, Longueil, Maupern és még más
si fészkérl, a veszprém\Tiiegyei Bercheny-rl családokba házasodván be, a B. vért ni ligon egész
vette, mely hajdan virágzó helységet az 1526. a jelen idkig leszármaztatták. V. ö. Tfialy Kál-

nagy zsombor.

h

srn

;

;

;

pusztító török hadjárat elseperte. Els ismert tagja
a családnak László, II. Lajosnak udvamoka, kitl
1525. adományul kapta Hont és Bars vármegj-ékben Eicsewdet egészen, Nagy-Malonyán és
Kalachnán részbirtokokat. Fia Imre Erdélybe költözött, hol mint Báthorj' István és Kristóf kedvelt
híve és udvamoka szerepelt. 1577-ben ez utóbbitól nyeré örökadományul Székest, mely után elnevüket írják, és Kendet. Közvetlen utódja

—

mán, A B. -család (Turul 1890).
Az említetteken kívül nevezetesebb tagjai a családnak
1. B. Imre {székesi báró), született 1590-ben,
megh. 1639. Tanulmányait külföldi egyetemeken befejezvén, visszatért s nül vévé Lugoesy
János lippai fkapitány leányát kivel Hódmezvásárhelyt, Sólymos várát s több nagy pusztát kapott hozománjTÜ. 1616— 17-ben Rómába,
majd a Szentföldre a Megváltó sírjához zarán-

Lásal, saörényi bán.
Neje: Baládly Borb.

Margit Imre (I.B.Í.)sz.l90;tl639.,
báit5eágot nyert. Neje: Magyar-Peterdi Lngossy Borb.
Lánló, 1641—1647 damasdi fökap., késbb II.
Rákócai György híve.

Imre, 1641. Érsekújvárt végbeli tiszt.

Borbála. Féi:je:
Láxár János.

Zsófia. Férje:

Knn

János.

Erasébet, 1671. a pozsonyi klarissaák

fejedelemasaioBya.

Zsuzsanna. Férje:

Ghyczy György.
Miklós (83. 1633; f i689), bajavidék alkapitánya, aranysarkantyús vités, b. t tanácsos, 1687.
grófi rangot nyert. Neje: Sechberg-Rothenlöwen Mária grófn.

(1 B. 5., SS. 1665; 1 1725). Cng vármegye föispánjaJI. Rákócai Fer. fötábomoka. Nejei: l.DrDgetta
Krisitina grófn (f 1691). 8. Csaky Krisztina grófn

Miklós

(t 1783). 3.

Kssegfay Zsuzsanna.

Lásiló (1. B.2.,a. 1689; f 1778)
francia bassártábomagy. Neje
Weit-Qirard Anna. (f 1766 ang. 24.)

Zsnasánna. Férje:
gróf Zichy Péter.

;

Bercsényi

dokolt, mely vallásos buzgóságáért a jeruzsálemi patriárcha a aszent sír lovagja» címmel
tisztelte meg és megengedte neki, hogy Jeruzsálem címerét saját címerébe felvehesse. Viszszatérve Erdélybe, Bethlen Gábor szolgálatába
állott s 1625 szept. 25. az ö megbízásából követségben járt a budai vezémél.Késöbb összeütközésbe
jött a protestáns fejedelemmel, II. Ferdinándnak
ajánlotta fel szolgálatát s a magyar kir. udvari kamara tanácsosa lett. 1634-ben mint követ I. Rákóczi György fejedelemnél járt; 1638. Nógrád

vár fkapitánya s a következ év második felében, midn Banner svéd csapatai Prágát ostromolták, a fejedelemnek egy tekintélyes huszárcsapatot toborzott, melyért júl. havában bárói méltóságot s tábornoki rangot nyert. Ugyanez év szept.
24. és 25. a prágai táborban fekv huszárság élén
keményen összecsapott a svéd nehéz lovassággal
s

a csatában hösileg esett

el.

B. László (székesi gróf), szül. 1689 aug. 3.,
megh. 1778., eltemettetett Lusancyban. Tanulmányait Ungváron és Kassán befejezvén, Rákóczi udvarába került. 1708-ban a nemesi testrségben százados és kométás s ez év aug. 3.
rettenthetetlen bátorsággal harcolt a trencséni
ütközetben. 1710 jan. 22. jelen volt Romhánynál 8 a következ év jan. elején családi várát,
Ungvárt szerelte fel ellenállásra, a következ hóban pedig a fejedelemmel Lengyelországba távo2.

1712-ben Rákóczi Franciaországba küldé s
ajánlatára XIV. Lajos király testrgránátosainak
századosává nevezte ki. 1719. már a francia hadseregben ezredes lett s mint ilyen Rodostóba ment
8 ott szervezte a magyar menekültekbl a B. -huszárezredet a francia szolgálatban. 1738-ban tábornok, s 1744—47. Flandiiában mint lovassági
fparancsnok mködött. 1758 márc. 19. Franciaország marsalljává neveztetett ki. V. ö. Ballagi
A., B.-huszárok (M. o. és a nagyv. 1873); Ihaly
K., B,-ivadékok Franciaországban (Turul 1889).
Tfialy K., B. L. leveleibl, Hadt. Közi. 3. évf.
Lendvai K., B. L. lusancyi kastélyában. (Vas.
Ujs. 1910.)
3. B. Miklós (székesi gróf), szül. 1665. Temetvény várában, megh. 1725 nov. 6. Rodostóban,
Tanulmányait a nagyszombati egyetemen befejezvén, Esterházy Pál nádor udvarába került.
zott.

1686-ban annyii'a kitüntette magát Budavár

os-

trománál, hogy ezredesi rangot nyert s Szeged
és a hozzátartozó végholyek fkapitányává neveztetett ki. 1687 szept. 14. atyjával együtt grófságot nyert s aranysarkantyús vitézzé üttetett.

kamarás, tanácsos, Ung vmegye
s Fels-Magyarország
hadi
biztosa 1696. pedig, midn Lipót a vmegyók panaszait orvoslandó, Eperjesre egy vegyes bíróságot nevezett ki, annak polgári
hadi biztosa
B. lett. Ekkor ismerkedett meg II. Rákóczi Ferenccel, kinek ez idtl fogva leghbb barátja
volt, 8 midn Rákóczit 1701 május 29. Solari
gróf császári tábornok Sáros várában elfogta, B.
Lengyelországba menekült, s ott elökészíté a felkelés mvét. Í703-ban Rákóczi kitzvén a szabadság zászlóját, B. iengyel csapatok ólén jött segítségére, s ettl fogva
vezeti a szabadságharcot.
1706 szept. 20., midn a szécsényi mezn a nem-

Nemsokára
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kir.

f

örökös fispánja,
;

f

Bérezik

konfederáció megalakult, ennek országos ftábornoka s a kormánytanács els szenátora B.
lett. 1707-ben fejedelmi helytartó lett s Varsóban
Nagy Péter cár ós Rákóczi közt véd- és dacszövetzeti

séget kötött. A trencséni szerencsétlen kimenetel
ütközet után Szécsénynól szedte össze a kuruc hadak szétvert lovasságát, s a további hadjáratok-

ban vitézül harcolt, míg végre elborult a nemzeti

ügy napja s a gyzkbl legyzöttek lettek.

B.

már

elbb, 1710.Lengyelországba indult az orosz segély
szorgalmazása végett, de sikertelenül. A szatmári
béke kedvezményeit nem fogadta el s 1711 16.
Lengyelországban Brzan várában élt. 1716-ban
a szultán meghívására a bujdosókkal Chotzinba s
az Al-Dunához a nagyvezir táborába utazik, vele
szövetkezik s 1717-ben 20,000 törökkel beüt Orsovánál s Facsetig nyomul, de visszavonulni kénytelen. E hadjárat után, midn 1718. III. Károly
a törökkel békealkudozásba bocsátkozott, a császári biztosok Rákóczi s B. kiadását követelték,
mit megtudván a szultán, kijelenté, hogy inkább
elveszti fvárosát, mintsem magát a vendégszeretet megsértése által ekkép meggyalázza. Hamvait Rákócziéval együtt hazahozták s 1906 okt.
30. a kassai székesegyházban temették el. Leveleit és más emlékezetre méltó iratait Thaly Kálmán adta ki hét kötetben 1868. és 1875—82.
Bercsényi Béla, a Nemzeti Színház és a Petfitársaság tagja, szül. Miskolczon 1844 máj. 25.,
megh. 1901 okt. 16. Irt több költeményt, novellát s színmvet s éveken át tanára s igazgatója
volt az Országos Színmvészeti Akadémiának.
BercsényifalTa (azeltt Dubrinics^, kiak. Ung
vm. perecsenyi j.-ban, (i9io) 1512 rutén, német

—

:

és magyar lak.
hivatal.

;

vasúti állomás, posta- ós távíró-

Bercy (ejtsd: berszi), azeltt nagy falu 15,000 lak.,
1859 óta Paris (1. o.) 12. arrondissementjának része.
Bérczalja, kisk. Sáros vm. szekcsi j.-ban, (i9io)
302 tót lak. u. p. és u. t. Magyarraszlavicza.
Berezel, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban, (i9io)
2054 magyar lak. postahivatal, u. t. Galgaguta.
;

;

L.

még

Tiszaberczel és Czeglédberczel.
(berezeli), ítéltáblai ehiök és
Berczelly

Jen

Berczelen (Nógrád vm.) 1842 ápr. 19.,
srégi nemesi családból. Az igazságügyminisztórium szervezésétl kezdve ott mködött és miniszteri tanácsos lett. 1885-ben budapesti kir.
ítéltáblai tanácselnöknek, 1891. a kolozsvári,
1894. a kassai kir. Ítéltábla elnökének nevezték
ki, 1905. bels titkos tanácsos lett. Szépirodalommal is foglalkozott ós többnyire Jenké álnév
alatt a Hölgyfutárba írt tárcacikkeket, majd fmunkatársa volt a Pesti Hölgydivatlapnak és a
Nemzeti Képes Újságnak. Munkái: Egy nyomóruU története (regény. Pest 1863) Effy szerencsétlen család (beszély, Hugó Károly után franíró,

szül.

;

ciából, u. 0. 1863).

Bérezés (azeltt Alsóporiiba), kisk. Trencsén
vm. illával j.-ban, (i9io) 868 tót lak. u. p. Felsö:

;

tölgyes, u.

t.

Trencsénteplicz.

Bérezik Árpád

A

(j aszói)

író, szül.

Temesvárott

budapesti egyetemen jogot végezvén, 1864. tisztviseli pályára lépett a helytartótanácsnál. Az alkotmány helyreállta utána sajtóosztályban alkalmazták, melynek késbb vezetje

1842

júl. 8.

;

—
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ban 1880). Puskin kedvéért megtanult oroszul a
lefordította igen jól az Anyegint (Pest 1866). 1857ben megalapította a Lapok a vadászat és lovászat
körébl c. sportlapot, mely a következ évben Vadász- ós Versenylap címet vett föl e lapot haláláig

ltt. Utóbb címzetes és 1898. valóságos min. tanácsos lett. A sajtóosztály ólén több mint 30 éven
át sikeresen mködött. Hivatali emelkedésén kíNülkülönbözökirályi kitüntetésbenrészesült. 1904.
nyugalomba vonult. A Kisfal udy-társaság 1873.,
az Akadémia 1888. levelez, 1907. rendes, a Petóütársaság pedig 1907. végén tiszteletbeli tagjául választotta. Els szépirodalmi munkáival, versekkel
1859. lépett föl, majd tárcákat, elbeszéléseket írt
az akkori szépirodalmi és politikai lapokba. Állandóbb kedvvel és nagj'obb sikerrel mködött a novella és a vígjáték terén 1862 óta 20 darabját
mutatták be, többnyire a Nemzeti Színházban.
Nevezetesebb darabjai: Ádám és Eva (1862);

;

szerkesztette s vele a magyar sportnyelv terén úttör lett. Ó áUította össze az els Magyar Ménes-

könyvet a 60-a8 években, mely a magyarhoni öszszes telivér lovak nevét és leszármazását tartalmazza. Kiadott egy Magyar-tmnet és német-magyar vadász-müszótárt is (1860). Az akadémia
1859.,a Kisfaludy-társaság 1862.választotta tagjai
közé, a koronázás után pedig magyar nemességet

;

kapott.

Berdan-f egyverekjkétfélék: Berdanl.és Berdan
németül II. Berdan els rendszere szeiint a spanyol hadnifiTj'Ment); A házasítok (3 felv.); Jótékony sereg fegy^'ereit alakították át, a második rendittlra UiS77): A kék szoba (1878); Nézd meg az szer szerint pedig Oroszország gyártotta feg>^eanyját (1883); A bálkirályn (1885) A protekció reit a Berdan (amerikai tábornok) rendszereihez
(1885): A svihákok{i889) Apeterdicsata (1891); (gyujtószöggel) tartozó töltényt a német hadser^
Mai divat (1892), A papa (1893, akadémiai Te- is elfogadta a Mauser-féle puskák számára.
Berdárka, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. rozsleki-dijat nyert) Himfy dalai (1898) Kurucok
Parisban (1902); Miniszterváhág (1905); Az ud- nyói j.-ban, (1910) 203 tót lak., u. p. Felssajó u. t.
Alsósaj ó.
vari tanácsos (1905) A pozsonyi diéta (1907)
Berde, l.Áron (laborfal^i), kolozsvári egyetemi
-1 mvész felesége (3 felv., 1910). Irt több bohózatot is Aesop álnéven. Népszínmvei A székelyföl- tanár, a M.Tud. Akad. 1. tagja, szül. 1819 márc. 8.
dön (a Nemz. Szinh. 1874. 100 arannyal jutáim.) Laborfalván (Háromszék vmegye), megh. 1891
Az igmándi kispap (1881) A parasztkisasszony márc. 8. Tanulmányait Székelykeresztúron s a
(1886) Postás Klári (1891). Elbeszéléseiben is a kolozsvári unitárius fiskolában fejezte be.Kezdetvíg elemnek hódol, s itt is többnyire a magyar ben a selmeczi bányászakadémiáha készült,de 1841úri társadalommal foglalkozik. Gyjteményei: a kolozsvári unitárius kollégiumhoz választatván

Fertálymágnások (1867) Bach-huszárok(l867)
;

A

,'''}).<:'

rüség (1868);

;

A közügyek (187 í,

;

;

;

;

:

:

;

:

;

;

meg

Víg árííA-(lS88) és szi hajtás (1907, Kisf.-Társ.
kiadása)
figyelmes férj és más elbeszélések
(1906); Nyári feleség (1909).Több novellája németül a Reclam-féle üniversal-Bibliothek-ben, franciiiul a Figaróban jelent meg, vígjátékai közül
is többet fordítottak németre. B. magyarra fordította Belot-tól
rendszeres férjek c. vígjátékot
(Toldy Ist^'ánnal, 1864) és Moliéretöl A' képzelt
:

tanárul, bvebb kiképzés végett 1842. Berlinbe ment, hol két év lefolyása alatt minden igyekezetét a természettudományokra fordította ; fel-

A

kereste a híresebb egj^etemeket, majd Franciaország és a Svájc egy részét utazta be.l844-benhazatérve, elfoglalta tanszékét, hol 1863-ig a természettudományokat adta el. Ekkor szerveztetvén a koA
lozsvári jogakadémia, ott rendes tanszéket nyert
beteg-ei (1884): továbbá Dickens Barnaby Rudge mint a nemzetgazdaság és politika tanára. Mvei
közül kiemelendk Légtüneménytan s a két Mac. r^ényét (3 köt. 1872) és Laboulaye Edouard
Abdallah c. munkáját. Irodalmi emlékbeszédeket gyarhon égalfi viszonyai (Kolozsvár 1847) Mit
és magyar nyelvtisztasági cikkeket is írt. Eg>- tegyen az erdélyi gazda, hogy jó létre jusson?
kötet ilyen irányú dolgozata Magyar tárcák (u. 0. 1859); A levegi nyirkosság némely égcímmel az Olcsó köny\'tárban látott napvilágot. alji befolyása (1860)
kémia iskolája (Stökkézirat(1910.) B. mveit derült, meleg humor, szeretetre- hard után, Kolozsvár 1848). Több
méltó szatíra, egj'szerü, magj^aros leveg, józan ban maradt.
2. B. Mózes (laborfalvi), szül. Laborfalván 1815.,
és vidám életfelfogás teszik népszerekké, f ó ereje
megh. Budapesten 1893 szept. 22. Részt vett az
a hangban és az ötletekben van.
Bérczy Károly, író, szül. Balassagyarmaton 1848. erdélj-i unió-mozgalmakban, késbb Három1821 máre. 2-, megh. Peeten 1867 dec. 11. Tanul- székben (1848 nov.) a honvédelmi bizottmány megmányait Balassagyarmaton, Váczon és Pesten el- bízásából szervezte a székelyek ellenállását. Vilávégezvén, ügyvédi vizsgálatot tett s 1842 tavaszán gos utánhalálra, majd kegyelembl 8 évi várfoga helytartótanácshoz nevezték ki. Súlyos betegség ságra ítélték. Az új alkotmányos minisztériom a
után 1849. lemondott hivataláról és egészen az belügyi kormány kebelében az erdélyi ügyek
irtídalomnak élt. Ifjabbkori dolgozatai, versek és eladójává és min. osztálj'tanácsossá nevezte ki.
elbeszélések, már a 40-e8 évek szépirodalmi lapjai- Késbb kolozsvári magányába vonult, élete vége
ban fölkeltették a közönség figyelmét, az 50-08 felé elmebeteg lett s egy fvárosi szanatóriumévek alatt még több eredeti és fordított novellát írt ban halt el. 1888-ban kelt végrendeletével áltaa lapokba. Fordításait leginkább angol novellis- lános örökösévé az unitárius ^yházat tette, mely
ták, Dickens és Washington Ir\ing mveibl vá- ebbl az alapítványból építtette a kolozsvári unit.
lógatta, eredeti beszélyein is ezek hatása látezik. kollégium új palotáját
Elbeszéléseibl két gyjteményt adott ki Elet és
Berdera, 1. Bárdéraábránd (Pest 1852. 2 köt.) ós Fitóo folyása (u. o.
BerdicseT, kerületi székhely Kiev orosz kor1853, 3 köt.) legjobb elbeszélése öyógyult seb (a mányzóságban a Teterevnek egyik mellékvizénél,
Részvét könyvében 1864 és az Olcsó Könyvtár- a Gnilopjatnál, vasút mellett, 53,728 lak., nagy
:

;

;

i
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|
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:

;
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karmelita-kolostorral, kékfestkkel, dohánygyá- kat végzett, 1886— 90-ig Nyitrán, 1890— 1906-ig
rakkal és igen élénk kereskedéssel; évenként Szentesen gimn. tanár volt. 1906-tól a budapesti
3 országos vására nagyon látogatott f ö kiviteli Erzsébet niskola, polgári isk. tanítónképz intécikkei gabona, állatok és állati termékek. 1793 zet tanára. Mvei Zsinataink I. Károly korában
óta tartozik Oroszországhoz.
Szentes városi közs. fgimnázium tör(1887)
Berdjanszk, kerületi szék- és kiköthely Tauria ténete (Szentes 1896) Latin synonimák és kifeorosz kormányzóságban, az Azovi-tenger partján, jezések (u. 0. 1900)
képzmvészetek története
a B.-i földnyelv bels végén, a Bardjanka torko- (u. 0. 1904) Magyarország mveldésének törlatánál, vasút mellett, (i897) 27,24'9 lak., osztrák- ténete (u. 0. 1905) Magyarország oknyomozó törmagyar konzuli ügyvivvel. Mesterségesen meg- ténete (Budapest 1909).
Bereczk, elbb r. t. város, 1889 óta nagyközség
javított kikötje a legjobb az Azovi-tenger partján;
kereskedelmének cikkei gabona, gyapjú, brök, Háromszék vm. kezdi j.-ban az Ojtozi-szoros eltt,
len és repcemag, besózott halak. 1855-ben az an- (1910) 3144 magyar (székely) és oláh lak. jelentékeny forgalma van Románia felé. 15,525 ha. erdgolok és franciák csaknem egészen földúlták.
;

:

:

;

A

;

;

A

;

;

f

:

;

sem vagyonos a község s intézményekben igen szegóny.Van gyógyszertára, tzoltó-

Berduráni, a keleti afgánok gyjtneve.
Bére, a magvas kender feje dunántúli tájszólás
szerint, másként buga.
Bére, kisk. Szatmár vm. nagykárolyi j.-ban,
u. p. Csomaköz, u. t.
(1910) 523 magyar lak.

területe dacára

Szaniszló.

kókközt nagy juhnyájtulajdonosok vannak. Templomát földrengések többször megrongálták. B.
régi telep, Zsigmond király 1426. mezvárossá
emelte s számos jelentékeny szabadalommal és kiváltsággal látta el. Itt született Gábor Áron, a szabadságharc egyik legnagyobb hse. B. közelében a
Leányvár nev svegalakú hegy mint prehisztorikus rhely él a hagyományban. É.-ra a B.-patak
mellett van Benetumé vára, római castrum ma-

;

sága, posta- és táviróhivatala. A földbirtok székely
kezekben van, az oláhok többnyire pásztorkodnak,
nyáron a havasokon, télen Törökországban a la;

Berecz, 1. Antal, tanár, szül. Boldogon (Pest
VM.) 1836 aug. 16., megh. Budapesten 1908 szept.
71-ig,
14. A kegyestanítórend tagja volt 1853
1860-tól tanára a rend lévai, kolozsvári, budapesti gimnáziumainak; közben nevelsködött.
A rendbl kilépve, a budapesti evang. gimnázium tanára, 1875-ben az új állami fels leányiskola tanára, 1877. ennek igazgatója lett. 1894-töl
kezdve a vallás- és közokt. minisztériumban tett radványaival. Hozzátartozik az Ojtoztelep.
Bereczk (Briccius) György (vízaknai), orvos,
szolgálatot, végül az áll. fels leányiskolák miniszteri biztosa volt. Huzamosan elnöke volt az szül. Vízaknán 1668., megh." 1720. Odera-FrankOr3z. Középiskolai Tanáregyesületnek titkára a furtban és Leidenben tanult és hazatérve, KolozsTermészettud. Társ.-nak ós alakulásától (1872) a váron gyakorló orvos, majd városi tanácsos, kéMagyar Földrajzi Társ.-nak, mely 1904. tisztelet- sbb törvényszéki alelnök lett. Latin nyelven írt
beli ftitkárrá választotta. Részt vett tantervek orvosi munkáin kívül érdekes naplót hagyott
átdolgozásában s mködése kivált a fels leány- hátra, melyben híven festi az akkori kurucvilág
iskolákra volt hatással. Magyarország képvise- viszontagságait.
lje volt sok nemzetközi kongresszuson. SzerBereczki Máté, szül. Romhányban,Nógrád várkesztette (1868-78) a Természet, (1871—72) a megyében 1824 szept. 24., hol atyja köfaragómesLapja, (1872—1904) a Földrajzi Közlemé- ter volt, megh. 1895 dec. 9. Iskoláit Budapesnyek c. folyóiratot. Szaklapokban s önállóan is ten nagy nélkülözésekkel végezte. Részt vett az
megjelent dolgozatai a természettudományokat 1848— 49-iki szabadságharcban, mely után két
népszersítették.V. ö. Földr. Közi. 1909, id. Far- évig álnév alatt bujdosott, miközben a kertészkedést gyakorolta. 1864-ben körjegyz lett, késbb
kasfalvi Imre, B. A. emlékezete.
2. B.
Károly, szépirodalmi író, szül. Rima- aztán Mezkováesházán 6 holdas kertet alapított
szombatban 1821., megh. Miskolczon 1901 dec. és egész odaadással a gyümölcsészettel foglalko26. Sárospatakon tanult, 1844. ügyvédi vizsgát zott. Kertjében nagyszámú fája és gyümölcsfajtett, 1845. gr. Zichy Manó titkára lett. Mint író tája volt, az ezekrl szóló jegyzéket 1875. közzé
versekkel és tanulmányokkal lépett föl az Athe- tette. Több szaklapban számos dolgozata jelent
naeumban. Regélben ós Társalkodóban, munka- meg.
Gyümölcsészeti vázlatok (4 kötet,
társa volt 2 évig a Hondernek és 4 évig az Élet- Arad 1877—87). Ebben 312 alma-, 364 körte- ós
képeknek, a szabadságharc idején a Közlöny hív. 116 szilvafajta van pontosan leírva.
lap segédszerkesztöje.&a&oíí^rj^oArc. lirai kötete
Bereczki hegység, Háromszék vmegyében, az
1&48. az els cenzurázatlan könyv volt nálunk. Erdélyi K.-i határláncolatnak, illetóleg a föhom1850-ben állandóan Pesten telepedett le s a la- lokvonulatnak egyik tagja, É.-onaz Ojtozi-szorospokba verseket, tárcákat, elbeszéléseket, uti raj- tól D. felé a Bodzái-szorosig terjed, Ny. fell a
zokat, bírálatokat írt írásaiban a francia tárca- Feketeügy lapálya, illetve a Bodza vize határolja,
irodalom könnyed és szellemes modorát követte. míg K.-en Romániába csap át. Fgerince É.-ról
1854-ben Nagy Ignác halála után a Hölgyfutárt is D.-re csap az egész hegység hossza ÉD.-i irányátvette és két éven át szerkesztette. A 60-a8 évek- ban mintegy 70 km., szélessége a romániai hatátl kevesebbet dolgozott. 1874 óta az akadémia rig 15—25 km. Fcsúcsai a magas Kasinüluj
tisztviselje volt. Utolsó müve
régi ((Fiatal (1365 m.), Mosat (1505 m.), Nagy Bonyó (1540 m.),
Magyarországa (emlékezések) vázlatok (Bpest Zemye (1605 m.), Lakocza (az egész hegység legmagasabb csúcsa, 1778 m.), Fekotehalom (1414
1898).
8. B. Sándor, tanár és író, szül. 1861. Nyitrán.
m.), Mónesbérc (1414 m.), Csilyános (1605 m.)
Budapesten teológiai ós bölcseleti tanulmányo- és Hosszühavas (1462 m.),apapolczi mellékágban
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;
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a Papolczaköz (1321 m.) és Ebhát (1246 m.) A hegy- alárohanó folyók vizét egyfell a vmegj'ét EK.ség Ny.-i lejtóin ered \Tzek; mind a Feketeügybe DNy-i irányban átfutóLatorcza, másfell a Borsóvá
folynak a hosszanti völgyekben folyó Ojtoz, a gyjti magába amaz a Zdenyova, Kis- és NagyNagy- és Kis-Baszka s a Putna patak, vmint maga Pinye, Dusina, Viznicze és Sztara vizét veszi maa Boidza Moldvába lépnek át s a Szerétbe ömlenek. gába, ez a Szinyanka és Ilosva vizével egyesülve
A víz^'álasztó eszerint nem országhatár, hanem Kövesd, Komlós és Remete vidékén terjedelmes
egészen Magyarországba esik. A hegység belsejé- mocsarakat alkot, melyekbl a Borzovától Mezben nincs község s kocsiút sem vezet át rajta az váriig ásott átmetszésen jut a Tiszába. Egy másik
Ojtozi- és Bodzái-szoros É. és D. felöl határolja a még nagyob bmocsár Beregszász meg Ardó, Jánosi,
hegycsoportot, mely leginkább régebb homokkö- Gát, Dere zen, Fomos, Bárdháza,Makarja,B. -újfalu
böl áll s ásványokban és ásványos forrásokban és Nag>'.-B községek közt terül el ez a Szemye,
melynek vize rendetlen medrekben (Feketevlz),
(Kovászna) gazdag.
Beréd (azeltt Bréd), kisk. Szilágy vm. zilahi Gáton alul aVérkével egyesülve a Csarosdába, inj.-ban, (1910) 1222 oláh lak., u. p. és u. t Nyírsid. nen a Latorczába szivárgott jelenleg nagyrészt
le van csapolva. Maga a Tisza Csetfalvától KisBereda, arab város, 1. Bereida.
Bereg vármegije Magyarország régi tiszánin- Lónyáig B. határát alkotja, számos kanyarulatát
neni kerületének, az új földrajzi beosztás szerint a több átvágás rö\idl ti, de folyása mindamellett renTisza jobbpartjának egyik vmegyéje, az ország detlen, partjai meredekek, s mert talajuk iszapÉK.-i határszélén; határai É.-on Galícia, K.-en hordalék, a víz ereje által folyton szaggattatnak
Máramaros- és Ugocsa vmegye, D.-en Szatmár-, az árvizektl a már rendszeresen épített gátak óvNy.-on Szabolcs és üng vmegye É.-on az ÉK.-i ják a mély fekvés (101—110 m.) rónát.
Éghajlata az orográflai viszonyoknak megKárpátok Beszkid csoportjának gerince, K.-en
és Ny.-on különböz hegj'csoportok természetes felelöleg az alföldi forró klímától egészen a havahatárait képezik. D.-en és Ny.-on a Tisza, helyen- sok zord éghajlatáig minden fokozatot mutat az
ként a Borsóvá és Sztara évi hmérséklet a lapályon (Munkács) 11-7° C, a
patak határolja. Területe hegyek közt fekv Szolj"ván már csak 86, Alsó3783 km*. É.-i fele he- vereczkén 70° s a Beszkidekben alig több 5° C.-nál.
L'-yes,
D. felé ellenben A január közepes hmérséklete Munkácson
12,
ayhén ereszked dom- Szolyván —36, Alsó-Vereczkén —50, a júliusé
16-80.
(jkkal az Alföldbe megy 20-9, 201, és
A hmérséklet szélsségei Mun19-90, Szolyván 372 és
át A K.-i Beszkidek f- kácson 324 és
2720,
gerince meredek bástya Alsó- Vereczkén 340 és 2440, az atezolut ingadogyanánt emelkedik B leg- zás tehát 52-3-tól 64 4o-ig terjed. A magas hegysé:

:

;

:

:

;

;

;

—

—

—
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északibb részében, fbb
csúcsaival (Starostvna

gek közelléte folj'tán B. alföldi része sem szkölködik csapadékban évi átlagos mennyisége Be1230 m., Ruszkiput 1311 regszászon 854 mm., Szolyván már 966 és Vereczm., Pekuj 1405 m.) az or- kén 993 mm.
Bereg vármegye címere.
szág határát jelölve a fÁsványos kincsekben B. hegyei szegények
gerinc az 1 205 m. magas Mencsellel D.-nek kanya- jelentsége csak a munkácsi gr. Schönbom-féle
rodván, hozzá K. felé alacsonyabb (905 m.) s mene- vasbányáknak van a beregszászi aranyerek nem
dékesebb hegysor csatlakozik, melyet a vereczkei mveltetnek elfordul tov. a hegyeken mészk,
hágó 74-5 m.-nyire bevág odább ÉK. felé ismét márvány, jáspis, opál és hegji jegec, a lapályomagasabbra emelkedik (Javomik 1123 m.). Ez a sabb hegyeken porcellánföld és agyag. Annál gazkárpáti homokkbl felépült hegysége N.-Pinye, dagabb a vmegye ásványos forrásokban s gyógj'Latorcza és Vicsa közébe bocsátja meredek s magas fürdkben legismertebb a hársf alvaí savanyuvíz,
mellékágait (Schönbom 1097 m. melyek aVercho - továbbá a szinyáki kénfürd de jó ásványos forvinazord vidékét behálózzák. A Latorczától Ny.-ra rások fakadnak még Szolj^'án, Királyflszálláes hegytömeg (Ménesei 1104 m Virliscse 1052 m.) son, Polenán, Paulován, Ploszkán, Szarvaskúton,
már a Polonina Rúna, a Vicsától K.-re égnek me- Zánykán és Iványiban, a jelentéktelen források
red hatalmas ormok (Szrenyova 1367 m., Sztoj száma pedig meghaladja a 30-at.
1679 m., Nagyhegy 1598 m., Zsid-Magnra 1519 m.)
Földje a lapályon igen termékeny. É. felé a zord
a Szolyvai havasok csoportjához tartoznak. E je- klímánál s a magas hegj'eknél fogva terméketlelentékeny hegységek elé a Nagy-Pinye és Dusina nebb, leginkább csak erdmvelésre alkalmas. B.
;

;

;

;

;

;

;

),

:

,

összes term területe 352,048 sebbl bevett szántóföld 111,997 ha. ugar 18,434 ha. A déli gazdag
rónán sok és jó búza terem (összesen 1909-ben
29,573 ha. 254,884 q. terméssel), É. felé ellenben
a zab (18,421 ha.), kukorica (22,865 ha. tertüeten,
290,609 q termés) és burgonya (11,753 ha. területen 828,912 q termés) a népnek legkedveltebb eledele (kivált a ruténok közt). Ezeken kívül termesztenek rozsot (8618 ha.), árpát (2646 ha.), kevés kölest, sok hüvelyes veteménjrt, takarmánynál emelkednek ki különálló apróbb, túlnyo- répát, dohánj-t (29 községben 1128 ha. területen
móan borterm h^yek, mint a Kárpátoknak a 12,904 q.-t) stb. A kertek területe 2773 ha. a
Tisza felé bocsátott végs elrsei. A hegyekbl gyümölestenyéeztée jelentékeny, különösen sok a

völgye által elválasztva a Vihorlat-Gutin trachith^ylánc két csoportja települ a Latorcza és Sztara
patak közt a Szinyák hegység, mely a Dimankában (1014 ) kulminál, a Latorczától és Dusinától
D.-re a Borló-Gyil szélesre terül tömege (Buzsora
1086 m., Szinyák 1040 m., Bumbuska 1022 m.),
mely D.-re mindinkább alátörpül végs ágaivsíl
(Hosszúhát) a Borsóvá partjáig ereszkedik. Ettl
Ny.-ra az alföld rónája terül eí, melybl csak Beregszásznál (1. Beregszászi hegy) és Mezkászony:

;

;

;

—
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szilva, alma és körte, melyet Galíciába ás a Tiszán nagy mennyiségben szállítanak tutajokon az
Alföldre. A szöUök területe 2324 ha., mibl 256
ha. van immúnis homoktalajon és 2240 ha. amerikai szöllövesszvel beültetve. A szUtenyésztés régóta igen jeles s kivált Beregszász és Nagymuzsaly fehér asztali borai igen jók azonkívül
aszút is készítenek itt és a nyers szöllö kivitele
is jelentékeny
a szüret eredménye volt (1909)
15,684 hl. bor, melynek értéke az eladott szöUövel (1052 q.) együtt 570,682 K. A íUloxéra pusztításai a most már majdnem kizárólagos amerikai
ültetések folytán már nagyobbára helyre vannak
hozva. A rét és kaszáló területe 41,937, a legeezek kivált a hegyes vidéken
löké 44,211 ha.
nagy kiterjedést érnek el s a marhatenyésztést
segítik eló. Igen jelentékeny (148,824 ha.) az erdk területe, melyek kivált a vármegye hegy;

;

;

ségeit borítják; az erdknek jó két harmadát
bükk- és más lombfák alkotják, a tölgyesek területe 38,127, a fenyveseké csak 10,389 ha. A leg-

szebb erdk gróf Schönborn uradalmaiban találtatnak, ahonnan nagymennyiség fát szállítanak
le. Ezenkívül van a vármegyében 164 ha. nádas
és 16,280 ha. nem term terület.
Állatállománya az 1895. évi állatösszeirás
szerint 92,331 drb szarvasmarha, 14,780 ló, 63
öszvér és szamár, 66,848 sertés, 45,354 juh, 2886
kecske és 240,800 baromü. Az állattenyésztés
újabb idben fejldésnek indult, marhahizlalással
azonban jobbára csak a tehetsebb birtokosok és
a szeszgyárosok foglalkoznak. Az állattenyésztés
legjobban fejlett gr. Schönborn uradalmaiban,
amelyekben a tej-, vaj- és sajtgazdaságot is
üzlk.Újabban a hegyvidéki rutén nép felsegítésére
kezdeményezett akció is üdvös eredményekre vezetett. A lótenyésztés fleg a lapályon honosodott
meg, a ruténok csak szükségbl tartanak lovat s
apró fajt nevelnek; a juhászatot szakszeren
csak a nagyobb uradalmak zik. A juhtenyésztés fleg a hegyes vidéken lakó ruténoknál dívik,
míg a magyar vidékek vizenys legeli a szarvas-

—
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rések mutatkoznak a nagyon gyéren népesített
szolyvai járás (261 lélek 1 km*-re) a vármegye
többi részétl teljesen elüt, mert egyebütt a viszonylagos népeaség mindenütt több, mint ennek
;

kétszerese, legnagyobb a munkácsi (73'4) és felvidéki járásban (61"3). Anyanyelvre nézve van a
lakosok között (1900) 93,198 magyar (447»/o),
18,639 német (8-90/0), 991 tót, 72 oláh, 95,398
rutén (45-70/0), 20 hoi-vát és 361 egyéb a magyar
elem ersen gyarapszik (1890-ben 42"4o/o), kivált
a németség rovására, míg a ruténok aránya változatlan. A magyarság a tiszaháti és mezkászonyi járásban majdnem kizárólagos, a latorczai
és munkácsi járásban még tekintélyes kisebbséget alkot, a többiekben egészen háttérbe szorul
Beregszász azonban tiszta magyar és Munkács is
6lo/o-ig magyar. Az idegen ajkú népességbl 2 1 ,936
(vagyis 19"17o) beszéli a magyar nyelvet, míg
1880. csak 7"87o. Felekezetre nézve van a lakosok között 19,128 r. k. (9-27o), 103,261 gör. kat.
(49-50/,) 44 gör. kel., 780 ág. ev., 56,289 ref.
(27-0«/o),26unitárius, 29,052 izr.(13-9Vo) és 9 egyéb
vallású. Ezer lakóra esett (1909) 79 házasságkötés, 42"4 születés és 23" 6 haláleset a népesség
természetes szaporulata 1000 lélekre 18"8, ami
igen sok.
;

;

Foglalkozásra nézve a lakosságnak háromnegyedrésze (750/0) stermeléssel foglalkozik,
iparral 96, kereskedelemmel és hitellel 3'2., közlekedéssel 2"2o/o, a közszolgálathoz és a szabad
foglalkozásokhoz tartozók aránya 3*0, a napszámosoké 320/0. A tényleg keresk száma 83,523,
mibl stermelésre 63,200, iparra 7435, kereskedelemre és hitelre 2025, közlekedésre 1197,
közszolgálatra ós szabad foglalkozásokra 1958,
véderöre 942, napszámosokra 2670, tkésekre és
nyugdijasokra 695, házi cselédekre 3064 esik az
eltartottak száma 125,066. A lakosság ffoglalkozása a föld-, erd és szllömívelés az ipar fej;

;

letlen,

nagyobb ipartelepek vannak a faipar kö-

rébl (fürészárúgyárak Szarv^asházán és Volóczon,
mogyorófaháncs- és hordódugógyár Alsógerebemarhatenyésztésnek kedveznek.Vad is bven van nen), továbbá van dohánygyár Munkácson, üvega hegységekben medve, farkas, vaddisznó, z,hiúz, gyár Felsögerebenen, szeszgyár Frigyesfalván,
róka, borz, nyest, húros- és császármadár, nyírfajd, sörgyár rhegyalján, téglagyárak, szeszgyárak
sas tanyázik. Kiválóan szépek az itt nagy számmal stb. A kisipar sem jelentékeny, a régebben eltertenyész szarvasok (a Vicsa völgyében, a Szinyák jedt háziipar újabban hanyatlik. A vármegyében
hegységben és Szarvasháza vidékén). A Tiszában van 2 ipartestület és 2 betegsegélyzöpénztár.
sokféle hal, a Latorczában és mellékvizeiben rák Hitelintézetei: 16 bank, 9 takarókpénztár és 44
fordul el. A vármegye 237 községében méhte- szövetkezet, összesen 19.393,000 K betéttel az
nyésztéssel foglalkoznak, a méhcsaládok száma 1909-ik év végén. A kézizálogkölcsönüzletek
6906 s a termelt méhtermékek értéke 1909-ben száma 3.
Közlekedési hálózata 188 km. állami Út,
41,180 K.
Népessége az utolsó évtizedekben meglehe- 304 km. törvényhatósági út (mind kiépítve) és
tsen gyorsan emelkedett; míg 1869. csak 159,250 441 km. községi közlekedési út, melybl azonban
lakosa volt, mely 1880. (az 1872—73. évi kolera- csak 201 km. vau kiépítve, végül 771 km. közjárvány pusztításai miatt) 153,377 lakosra apadt ségi közdülöút és 66 km. vasúti hozzájáróút. Vasle. addig 1890. már 180,146, 1900-ban 208,589 és
utai: A Máv. budapest— beszkidi országhatár
1910-ben 234,943 lakója volt, mibl (1910) 740 ka- vonalának Eszénytöl a be-szkidi országhatárig
tona. Egy km»-re 62-1 lélek jut, úgy hogy B. né- terjed 95-9 km és Bátyútól Tiszaújlakig 46*7
pessége kb. megfelel az országos átlagnak. Ez a km. hosszú vonalai és a borzsavölgyi gazdasági
gyors emelkedése a népességnek, kivált a Galí- vasútnak Beregszásztól Lukováig 58 km., Komcia ós Oroszország felöl észlelhet nagy beván- lóstól Salánkig 3 km. és Ilonczától Szajkófalváig
dorlástól ered, mely a vánnegyébl Amerika felé 13 km. vonalai, összesen 2176 km. Folyétnzei
való elég jelentékeny kivándorlást is t^íljesen ellensúlyozza. Népsrség tekintetében nagy elté-

közül csak a Tisza hajózható. A forgalom gócpontjai Munkács, Beregszász és Bátyú. A vraegyó-

;

:
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ben van 41 posta- ós 32 tá\'iróhivatal, távbeszélhivatal nincs.
Közmvoiödós tekintelében B.-ben még nagyon sok a teend ; az írni-olvasni tudók száma
<78,259) az összes népességnek (isoo) csak 37*4,
a 6 évnél idsebb népességnek is csak i6'2° o-ht
(1890. 37o''/o) teszik s Így jóval alatta maradnak
az országos átlagnak (61'2o/o). 7970 tanköteles
gyermek nem jár iskolába. A vmegjében összesen 592 iskola van, ú. m. 81 kisdedóvó 5840 lakóval, 272 mindennapi elemi iskola, 151 általános és 77 gazdasági ismétló iskola, 3 iparosinasiskola és 2 polgári áll. leányiskola (Beregszász és
Munkács, összesen 35,522 tanulóval (ebbl 26,545
a mindennapi elemi és 481 a polgári iskolákban),
továbbá 1 gazdasági tanintézet (az alsóvereezkei
m. kir. hegj-vidéki tejmunkásképz-iskola), 1 börtöniskola, 2. emberbaráti jelleg intézet (áll. gyermekmenhely Munkácson) és 2 áll. fginmázirmi
(Monkács ós Beregszász, összesen 814 tanulóval),
összesen tehát 592 különböz iskola 42,387 tanu-

—
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HadUgryi tekintetben egész B. a munkácsi 65. sz.
hadkiegészít és a kassai hadtestparancsnokság,
a munkácsi 11. sz. honvédgjalogezred, a kassai
5. honvédhuszárezred I. osztályához van beosztva
állandó vegj^es felülvizsgáló bizottsága SzatmárNéraetibenvan.Csendörségiszárnj'parancsnokság
Beregszászon székel, u. o. és Munkácson vannak
szakaszparancsnokságok, melyek mind a kassai
törzsparancsnokság alá vannak rendelve.
Pénzügyi fhatósága a beregszászi pénzügyigazgatóság adóhivatal Beregszászon és Mimkácson van, pénzügj'örség u. o. és Alsóvereczkén,
dohányárúraktár Beregszászon. Ipari és kereskedelmi ügyekben a debreczeni kamara kerületéhez
tartozik: államépítészeti hivatala Beregszászon
van, közutak tekintetében ellenben az ungvári
kerületi felügj'el, posta- és távirda-ügyekben a
kassai igazgatóság alá van rendelve.ÁUami méntelep -osztály B. területén nincs, hanem a szomszé;

dos Ung vmegyében (Turjaremete) állategészségügyi tekintetben a kassai felügj-eli kerülethez tarlóval.
tozik, állami állatorv'osa Beregszászon van. B., az
Közlerazgratás. A vmegj'e 7 szolgabírói járásra ung\'ári m. kir gazdasági felügj'elséghez, a
oszlik és két rend. tan. város van benne, ú. m.
beregszászi borászati és szllöszeti kerülethez, a
sátoraljaújhelyi kultúrmérnöki hivatal, a szat-

» N S -^ 1900. évi népszámlálás
^ a
Si" I ^aarint volt a vmegyében rh S 6
'.

,

I

'

^'

o.

ttugy.j németi tót

mtén^'^ "

241
28
502
18
23

;

márnémeti m. k. folyammérnöki hivatal mködési

A vármegj-e területén 17
gyógyszertár, 3 kórház (273 ággyal), 33 orvos és
113 bába van.
területéhez tartozik.

Története. B. már a kkorban lakott volt, mint
en'l számos neolitkorbeli keszköz tanúskodik.

A magyarok a

Vereczkei szorosan átszállva, kéa honfoglalás után felépítek Munkácsot, itt
Intézték el az ország némely ügyeit, ami arról
tanúskodik, hogj- B.-nek már azon idben fontossága volt B. hazánk els szervezésekor kiráhi birtok s késbb azon hercegségnek volt
király öccsének, Bélárésze, melyet I. Endre
nak, és Salamon király unokatestvéreinek, Gréza,
László és Lambertnek átengedett. B. konfigurációja azonban a tatárjárásnál nem régibb s közéletének sülj^pontja Borsóvá várában volt, melynek
nevéta vmegye is viselte, s melyet csak 1621. cserélt fel B. névvel. Maga a B. név eredetileg nem
törvényhatósági kerületre, hanem egy nagy erdségre (SUvia Beregu, a nagyváradi regestrumban)
vonatkozott, mely azonban már I. Béla idejében
megnépesült. 1214-ben már rendezett községi
élet volt ott s 12.33. II. Endre a B. erdben az
elhatalmasodott zsidóság elnyomása végett országos konzisztóriumot is tartott. Minthogy pedig 1271-tl fogva már a B. vármeg>-ei fis-

sbb

;

Összesen

24.-234.20^ 93,198 18,639

95,30» 33,323

A \Tnegyében van összesen 2 rend. tan. város
(Beregszász és Munkács), 7 nagj'község és 236
kisközség (46 körjegyzség), végi 207 puszta és
telep. A községek általában kicsinyek, kivált a
hegyes ÉK.-i részeken 2000-nél több lakója csak
11 köz.'^gnek van, legnépesebbek Munkács 16,618,
Beregszász 12,954, Nagylucska 4522 és Bilke4675,
Iloncza 4.307, Szolyva 3792, Meztarpa 3901 lak.
Székhelye Beregszász. Az országgylésbe B vm.
4 képviselt küld.
Egryházi konnányzat tekintetében B. 9 róm.
kat. anyaegj'háza a szatmári püspöki, 4 flókegyháza, az egri érseki, 80 gör. kat. anyaegj'háza a
munkácsi püspöki egj'házmegyéhez, 1 ág. evang.
<^'gj-háza a tiszai és 66 helv. hitv. anyaegj'háza a
tiszántúli (3 kivételével, mely a tiszáninneni) egy- pánoknak sorozatát ismerjük, feltehet, hogy B.
házkerülethez tartozik az izraelitáknak 7 helyen akkor már hazánk egyik rendezett vármegyéje
van anyakönyvvezetöségük.
volt, amelynek virágzásáról a IV. Béla királytól
Törvénykezési szempontból egész B. a kas- Beregszásznak 1247. adott privilégium tanússai kir. ítéltábla és a beregszászi kir. törvény- kodik. Kún László király alatt azonban B. politikai
szék kerületéhez tartozik járásbíróság van Be- meghasonlás és társadalmi viszály színhelye lett,
regszászon, Alsóvereczkén, Ilosván, Mezkászony- halála után pedig Omodé nádor pártoskodása álban és Munkácson, az utóbbi kett telekkönyVi tal új zavarokba jutott, míg végre Róbert Káügyekben bírói hatáskörrel felruházva. B. a ka.ssai roly alatt megszilárdulván, jelentsége ugyanazon
fügyészség és a sajtóbiróság, a szatmár-németi mértékben emelkedett, melyben az Anjou-ház polibányabiróság, a beregszászi pénzügj-i bíróság, a tikája Lengyelország és az orosz fejedelemének
kassai közjegyzi kamara és a mármarosszigeti irányában határozottabban érvényesült. Az új fejügj-védi kamara területéhez tartozik, közjegyzje ldésnek középpontja és alapja Munkács vára lett,
Ber^szászon és Munkácson van.
melyet Róbert Károly az ellenpártnak legyzetéee
:

;

;

;
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után megersíttetett s az ország ÉK.-i részeire
nézve védelmi támponttá szereltetett föl. Fia, Nagy
Lajos király alatt történt a vidéknek oroszokkal
(ruténokká) való benépesítése,kiknek vezére Koriatovich Tivadar podóliai fejedelem volt; Koriatovichot 1404-ben mint B. fispánját és Munkács
urát (dux) említik s családja Zsigmond alatt

is

—

Beregmegyei

Beregdéda (azeltt

vízsz. és

Déda), kisk. Bereg vm.
magyar lak. postaügy-

:

tiszaháti j.-ban, (1910) 901

nökség,

u.

t.

árm. társ-

;

Beregszász.

Bereg-erdei szerzdés 1233 aug. 12-én kelt.
Ebben az egyházi kiközösítés szégyenétl és káros következéseitl szabadulni vágyó II. András a
papsággal szemben arra kötelezte magát, hogy

Zsigmond azonban Munkácsot 1427-ben zsidókat és izmaelitákat nem alkalmaz a pénzBrankovics György deszpotának adományozta; ügyek kezelésében nem engedi meg, hogy kereszaz 1514. III. t.-c. koronái jószágnak nyilvání- tény rabszolgákat vegyenek, az ellenük támadt
szerepelt.

;

János király halála után (1540-ben) Erdély
Magyarországtól külön alakulván, kezdetben a
magyar királyok ezt a vidéket az erdélyi fejedelmek eUen gyztesen védelmezték, de az 1606.
bécsi békében B. Bocskai Istvánnak engedvén
át, azóta a többi felsmagyarországi vármegyék
kel együtt folyton a magyar király és az erdélyi
fejedelem közt ingadozott; így jutott Munkács
vára is a Rákóczi-család birtokába, mely azt bukásáig megtartotta; I. Rákóczi Ferenc özvegye,
Zrinyi Ilona Munkácsot 3 évig védelmezte I. Lipót
serege ellen, de a várat 1688 jan. 17. kénytelen
volt átadni; II. Rákóczi Ferenc ugyan késbb
Beregvmegyóvel együtt visszafoglalta, de a szatmári békekötés (1711) után visszaesett a király
birtokába. III. Károly király a munkácsi és szentmiklósi uradalmakat, a munkácsi vár kivételével,
1726. gr. Schönborn Lotár Ferenc mainzi érsek
választó fejedelemnek adományozta, ki azonban 2
évvel rá meghalván, az 1728 szept. 29-iki adománylevél által megállapított örökösödési rend szerint a
két uradalom a gróf Schönborn-család birtokába
jutott, mely késbb a beregvmegyei fispánságot
is örökösen megnyerte. A királyi ügyek igazgatója
1767. a mimkácsi, mint a kir. koronát illet uradalom végett a családot perbe vonta, de az 1791.
VII. t.-e. a gr. Schönbom-esalád tulajdonjogát
érvényesnek ismerte el s az kicserélés folytán
az uradalom birtokában mai napig megmaradt.
totta.

Irodalom. Lehoczky Tivadar, Bereg vármegye monográfiája
3 liötet Ungvár 1881—82 Képeli a beregi havasoltról. Magy.
Kárpátegyl. évii. VII. 1880; 502—514; B. vm. keletkezése,
Századok 1872 455—466; B. vm.-i fispánok, u. o. 1871.649,
719; B vm.-i helynevek származtatása, u. o. 187S. 65 68;
A munkácsi püspökök a XVIII. sz.-ban, Tört. Tár 1887. Vegyes cikkek a Hazánk 1887. folyamában.
Pesty Frigyes,
B. vm. alispánjai, Századok 1878. 648 ; Siegmeth Károly,
vázlatok
üti
a munkácsi Beszkidekböl, Magy. Kárpátegyl.
évk. VII. 1880. 134—173 Fekete Lajos, B. vm. erdötenyészeti viszonyairól, Erd. Lapok XXIX. 1890 94—121 ; Fischer
Ferenc, B. vm. 1877—78. évi tanügyi áUapota, 1878 A Schönborn-Buchheim-féle munkácsi uradalom, Gazd. Lapok 1881.
A debreczeni ipar- és keresk. kamara jelentései
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Lehoczky T., B. vmegye és a munkácsi vár 1848— 49-ben,
;

—

—

;

;

;

Munkács, 1899.

;

:

Beregszász.
Bukócz), kisk. Bereg
vra. alsóvoreczkoi j.-ban, (1910) 560 rutén lak.;
u. p. Szarvasháza, u. t. Alsóvereczke.
Beregbükkös (azeltt Bukovinka), kisk. Bereg vm. inunká(!si j.-ban, (1910) 448 rutén ós né;

u. p. és u.

;

;

ellen.

Beregfogaras (azeltt Fogaras), kisk. Bereg
vm. munkácsi j.-ban, (1910) 351 rutén és magyar
lak. u. p. Beregkisalmás, u. t. Munkács.
Beregforrás (azeltt Szoor), kisk. Bereg vm.
szolyvai j.-ban, (1910) 503 rutén lak. u. p. és u. t.
:

;

:

;

Polena.

Bereghalmos, kisk. Bereg vm. latorczai j.-ban^
(1910)

193 rutén

lak.

;

Beregsárrét, u.

u. p.

t.

Sze-

rednye.

Beregi Oszkár, színész, szül. Budapesten 1876Színpadra az országos színmvészeti akadémián készült s már a vizsgálati eladások során feltnést keltett néhány szerepben. Színészi
pályáját Krecsányi Ignác társulatánál kezdte,
majd Kolozsvárra szerzdött, ahonnan 1896. többekkel együtt t is meghívták az alakuló Vígszínház új gárdájába. A Nemzeti Színházban 1899
szept. 8. lépett föl elször mint szerzdött tag.
1907— 1910-íg mint német színész mködött

jan. 24.

Reinhardt berlini színházaiban. t9l0-ben visszaszerzdött a Nemzeti Színházhoz. Kiválóbb szerepei Romeo, Ferdinánd (Ármány és Szerelem),
Marcus Antonius, Endre, Konstantin (Bizánc).
Beregkisalmás (azeltt Kisahnás), kisk. Bereg vm. munkácsi j.-ban, (1910) 724 rutén és magyar lak., postahivatal u. t. Munkács.
Beregkisfalud (azeltt Kisfalud), kisk. Bereg
vm. felvidéki j.-ban, (1910) 1533 rutén és magyar
lak. u. p. Beregkövesd, u. t. Ilosva.
Beregkö vesd (azeltt Kövesd), kisk. Bereg vm.
felvidéki j.-ban, (1910) 1165 rutén, német és magyar lak., postahivatal u. t. Ilosva.
Beregleányfalva (azeltt Ijeányfalva), kisk.
Bereg vm. munkácsi j.-ban, (1910) 774 rutén és
német lak., postahivatal u. t. Munkács.
Beregmegyei vizszabályozó és ármenteBÍtö társulat. Alakult 1846. oly célból, hogy Bereg és Szabolcs vármegyékbon a Tisza jobbpartján a Tisza, Borsa és Latorcza kiöntéseinek kitett
vidéket ármontesítse. 1867-bon a terület bels
vizeinek levezetését is munkálatai közé vette.
1898-ban árterületének egy része kivált a társulatból és «Szemyei vízrendez, ármentesltö ós
bolvízszabályozó társulat* címen (1. 0.) külön tár.•

:

;

:

;

:

;

:

Béreg, nagyk. Bács-Bodrog vm. bajai j.-ban,
posta(1910) 2779 dalmát, német és magyar lak.
hivatal, u. t. Bezdán.
Beregardó (azeltt Beregszász- Végardó), kisközs. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, (1910) 811 magyar
lak.

panaszokat pedig a nádor által évenkint megvizsgáltatja továbbá, hogy az egyházak szabadon élhessenek só-javadalmaikkal, a múltban szenvedett káraikért pedig 5 év alatt 10,000 girát kapjanak a hitbéri és házassági pöröket s a papok
ügyeit nem engedi világi bíróság elé vinni s végrehogy a papságot megoltalmazza minden adózás

t.

Beregbárdos (azeltt

:

:

;

met lak. u. p. és u. t. Munkács.
sulattá alakult. Jelenlegi árterülete 148,189 kat.
Beregdarócz (azeltt: Darócz), kisk. Bereg hold 492 négyszögöl; védtöltéseinek hossza
vm. tiszaháti j.-ban, <i9io) 1081 magyarlak. u. p. 108-359 km. Belvízi ártere 62,787 kat. hold 368
;

;

és u

t.

Beregszász.

négyszögöl.

A

belvizeket 288-489 km. hosszú csa-

;

Beregrna^yaimás
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Beregszászi Nagry

M

István 1271. 8 L Károly 1320. megersített; késbb a város más jogokat I. Lajostól (pallosjogot
1342), Máriától, Zsigmondtól, I. Ferdinándtól
(1555), I. Miksától, Rudolftól (1588) és III. Ferdinándtól (1655) nyert. I. Lajos 1359. Koriato\ich
Tivadar hercegnek adományozta e család birtokában 1484-ig maradt. Ekkor I. Mátyás király
íiának Korvin Jánosnak, 1529. pedig János király
Báthorj- Istvánnak adta. 1574-ben dalnoki Székely
Antal fiainak adományozták, utóbb sokszor cserélt
K
urat. Ferdinánd király 1635. Rákóczy Györgynek
Beregnagy almás (azelótt Aá^j/-.<4/má.s^, kisk. ajándékozta 1726. gr. Schönbom Lotár Ferenc
Bereg vm. munkácsi j.-ban, (i9io) 561 rutén lak. mainzi érsek kapta meg. 1552-ben a katolikusok
és kálvinisták itt vallási gyíilést tartottak, mely
n. p. Boreirkisalmás, u. t. Munkács.
Beregpálfalva, kisk. Bereg vm. felvidéki j.-ban, után egymástól végkép elváltak. 1657., midn II.
u. p. Beregkövesd, Rákóczy Gyöi^y X. Károly svéd királlyal egj'ütt
<i9io) 214 rutén és német lak.
Lengyelországot pusztítá, egy lengyel csapat
u. t. Beregszász.
Beregpapialva (azeltt Papfalva), kisk Be- bosszúból Magyarországba tört, B.-t felgyújtotta
reg vm. felvidéki j.-ban, (i9io) 441 rutén lak. u. s a templomba menekült lakosokat is leölte. V. ö.
Lehoczky Tivadar, Bereg vm. monográfiája (Ungp. Hátraeg. u. t. Szentmiklós.
Beregrákos (azeltt Rákos), kisk. Bereg vm. vár 1882, III. 88-150).
latorczai j.-ban, (1910) 2702 magj'ar ós rutén lak.,
Beregszászi hegy, a síkságból egész elszigetelpostahivatal u. t. Munkács.
ten emelkedik ki s a Beregardótól DK.-re a BorBeregsárrét, kisk. Bereg vm. latorczai j.-ban, sóvá partján fekv Benéig terjed. Egj'ike azok(1910) 1263 rutén, német ós magj-ar lak., postahi- nak a sziget vulkánoknak, amelyek innen sorban
vatal u. t. Szerednye.
emelkednek ki s a királyhelmeczi sziget\Tilkánon
Beregsom (azeltt: Som), kisk. Bereg vm. át a sátoraljaújhelyi hegynek tart sorozatuk.
mezkászonyi j.-ban, (1910) 1074 magyar lak., D.-en és K.-en a Borsóvá, Ny.-on a Vérke, É.-on
vasúti állomás, posta- és tá^'iróhivatal.
a Szemye mocsár határolja. É. felé Nagyberegen
Beregszász, r. t. város Bereg vm.-ben, a Vérke túl alacsony dombsor csatlakozik hozzá vulkanikus
patak mellett, a \Tnegye törvényhatóságának, kir. kzetekbl. Legmagasabb csúcsa Beregszásztól
törvényszéknek, kir. ügyészségnek, járásbiróság- K,-re a Nagyhegy (369 m.). A B. leginkább riolinak, pénztlgyigazgatóságnak és pénzügyi bíróság- tokból áll, melyek üledékes közetekkel váltakoznak alapja zöldk-trachit. Hajdan nemes fémenak, adófelügyelségnek,
tanfeltigyelségnek,
ket bányásztak itt, most timsókövet, porcellánkir.
csendörszámy- és szakasz- földet és kitn malomköveket fejtenek (utóbbit
bor is terem rajta.
parancsnokságnak és a tisza- a Nagyhegj'en).
Beregszászi Nagy Pál, korának elsrend
háti szolgabírói j.-nak székhelye van pénzügyörbiztosi nyeh^tudósa, a bölcsészet doktora, több éven át az
erlangeni egj'etemen a keleti nyelvek tanára, sáállomása, közjegyzsóge,
államépítészeti és illetéksza- rospataki tanár (éveken át Kulcsár mellett mtiköbási hivatala, adóhivatala, dött és a Hazai Tudósításokat segédi minségben
állami állatorvosa, dohány- szerkesztette), szül. Nagymuzsalyban, Bereg várárúraktára, borászati és szl- megyében, 1750., megh. Beregszász-Végardón (Pelószeti felügyelje; áll. f- rénji br. udvarában) 1828- Iskoláit Sárospatakon
BeregBiáa viros címere, gimnáziuma, áll. polg. leány- végezte, külföldi egyetemeket látogatott, Sárospaiskolája és iparostanoncisko- takra 1796. tanárnak választották, de állását erlanlája ipartestülete; központi gazdasági bankja, köz- geni tanársága miatt csak 1798 foglaltáéi. Sárosponti takarékpénztára, keresk. és iparbankja, íll- patakon a teológiát és a keleti nyelveket tanította
lér bankja. Vasúti állomás, posta- és tá\áróhivatal. 1803-ig, amikor állásáról lemondott. Több vmegye
Jelentékeny bortermelést és szllkereskedést z. megválasztotta táblabirájának, s tagja volt agötNevezetes nyers timsókö (alunit) és porcellánföld tingeni tudós társaságnak is. A nyelvészetben az or(kaolin) elfordulásáról is. Hitelintézete, gzma- tológusokhoztartozott, a Kazinczy-féle nyelvújításlom és áruraktár-részvénj-társulata, számos egy- nak nagj' ellensége volt s latin és német nyelv értelete és társulata. Lakóinak száma (1910) 12,954, kezéseiben a sémi rokonságot \itatta, oly készülttehát 330-el több, mint 1900-ban (9629) anya- séggel és alapossággal, mint korában senki. Latin
nyelv szerint volt köztük (1900-ban) 9377 magyar, alkalmi versein és egy szintén latin nyelv filo117 rutén: hitfelekezet szerint 2163 róm. kat., lógiai értekezésén kívül szorosabban a magyar
1289 gör. kat., 3341 helvét és 2770 izrael., házai- nyelvészet körébe vágó nevezetesebb munkái:
nak száma 1315, határa 4427 ha. B. régi neve Parallelen inter linguam persicam et magj-aricam
Lampert v. Luprechtháza volt, a II. Géza által e dictum (Erlangen 1794); Comparatio linguae
vidékre telepített .szász gyarmatosok alapították, turcicae fum hungarica (u. o. 1794); Ober die
kik aranybányákat és szUöt mveltek, de a tatá- Aehnlichkeit der hungarischen Sprache mit den
rok 1241. végkép elpusztították, miért is IV. Béla Morgenlándischen (Ijeipzig 1797) Versuch einer
1247. az oda ismét letelepedett idegeneknek külön- magyarischen Sprachlehre mit eioiger Hinsicht
féle szabadalmakat engedélyezett, melyeket V. auf die türkische und andere morgenlándische
belvízcsatornái zsilip, a töltétoraahálózat,
sekbe épített -i nyilt zsilip ós 1 csözsilip vezeti le.
Telefonhálózatának hossza 1573H km. A töltésekre i gátfelvigi'ázó és 15 gátr ügyel föl, a belvízi csatornáira 20 csatornaör. Munkálatai közül
említést érdemel a Borsa folyóba épített Poiréegát, raelj-nek segítségével csatornahálózatának
«gy részébe élvíz vezethet. 1905 végéig a töltSezésbe 3.436,13415 K, a belvízlevezetésbe
összeget
2 516,931-66 K. összesen 5.953,065-81
fektetett be. Székhelye Beregszász.

;

:

;

:

;

:

;

:

:

;

;

Kitn

;

:

;

:

;

;
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Beremendí csontUregr

Sprachen (Erlangen 1797) Dissertatio philologica
de vocabulorum derivatione ao formatione in lingua magyarica (Pest 1815, e munlcát Szatmár

nyárfa, krisf a, nyirf a, kocsányos tölgy, szilfa stb.
B.-nek nevezik Somogyban a fekete tzegü mocsa-

vármegye 1000

Berek, adók. Belovár-Körös vm. garesnicai
j.-ban, (1900) 676 horvát-szerb lak. u. p. Ivanska,

;

frttal jutalmazta)

;

Pennaháború

rakat

is.

(Sárospatak 1820) Dissertatio de natm-a, indole et
qualitate linguae magyaricae (Pest 1828). V. ö. u. t. Belovár.
Berekalja (azeltt Dobó-B), kisk. Bars vm.
Itnre Sándor, B. Pál élete és munkái (Budapest
1880) Szombathi János, A sárospataki ref. kol- lévai j.-ban, (i9io) 793 tót és magyar lak. u. p.
légium története és História Scholae Sáros- Garamújfalu, u. t. Léva.
Berekalja-Tompaháza, kisk,, 1. Berektompapatakiensis Zsoldos B., B. Pál élete és külföldi
háza.
mködése (Egyet. Phil. Közi. 1896).
Berekböszörmény, nagyk. Bihar vm. mezBeregszász-Végardó, 1. Beregardó.
Beregszászy Lajos, zongoragyáros, szül. Bé- keresztesi j.-ban, (1910) 3307 magyarlak. fogyaszkésen 1817., megh. Budapesten 1891 ápr. 4-én. tási és értékesít szövetkezet, posta- és telefonAradon, majd Temesváron tanulta a zongoraké- állomás.
Berekeresztúr, kisk. Maros-Torda vm. nyárádBzítést 5 év múlva Pestre, 2 év múlva Bécsbe,
majd 1839. gyalog Hamburgba ment itt 8 hó- szeredai j.-ban, (i9io) 328 magyar lak. u. p.
napig, azután Londonban 2 évnél tovább élt, s Nyárádmagyaros, u. t. Nyárádszereda.
Berekfa, 1. Berek.
Parison át 1844. visszatért Bécsbe, hol 1845. már
Berekíalu (azeltt: Olesna), kisk. Trencsén
kiállítási érmet nyert. 1846-ban Pesten telepedett
u. p. Szale és sok nevezetes találmányával jelentékenyen vm. csaczai j.-ban, (i9io) 1916 tót lak.
tökéletesítette iparágát, amiért számos kitünte- niszlófalva, u. t. Turzófalva.
Bereklak, volt kisk. Hont vm ipolynyékij -ban,
tésben részesült.
Beregszeg, kisk. Nyitra vm. galgóczi j.-ban, Alsófehérkút kisközséghez csatoltáJk.
Berekszó, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (i9io)
szesz- és téglagyár
(1910) 18B3 tót és magyarlak.
861 oláh lak. u. p és u. t. Marossolymos. 1453-bán
u. p. Lipótvár, u. t. Galgócz.
Beregsziklás, kisk. Bereg vm. alsóvereczkei Déva várossal Hunyadi János kezére jutott, 1459.
j.-ban, (1910) 385 rutén lak. ; u. p. Szarvasháza, Mátyás Hederfáji István és Szentiványi Mihály
beszterczei vámagy oknak zálogosította el kétezer
u. t. Alsóvereczke.
Beregszilvás, kisk. Bereg vm.latorczai j.-ban, írtért s 1479. a Nádasd, Felskalántelke és Oklos
u. p. Beregsárrét, helységekkel megbvített zálogos jószágokkal 12
(1910) 523 rutén ós német lak.
ezer írtért nádasdi Ongor Jánosnak jutott. A
u. t. Szerednye.
Beregszó, a Béga folyó jobboldali mellékvize, XVin. sz. elején a törökök elöl BoroBJenrl beTemes vármegye lippai j.-ban, Komját község kö- szakadt Tisza-család bírta.
Berek tompaháza {azeltt: Berekalja- Tompazelében ered, Ny., majd DNy. felé folyik az ú. n.
római sáncokicai párhuzamosan, Csemegyházá- háza), kisk. Sopron vmegye csepregi járásában,
nál két ágra szakad, melyek azonban Szakáiházá- (1910) 390 magyar lakossal u. p. Pórládony, u. t.
nál újra egyesülnek s a torontálvármegyei Papd Sajtoskál.
Berekutcza, kisk. Temes vm, dettai j.-ban
közelében a Bégalecsapoló csatornába ömlik. Jobb
felöl a Mátka és Jercsiczi patakot veszi fel. A (1910) 302 oláh lak, u. p. és u. t. Birda.
Bérelt ló, versenysport kifejezés. Bérelni lehet
Bégával együtt szabályozták (1. Béga). Partvidékének megvédésére a B. és Béga közt 75 km. lovat egy meghatározott versenyre, amikor is az
töltés épült. V. ö. Adda K., A temesmegyei B. rendszerint mint egy másik ló vezetlova fut, de
völgye és a Béga-folyó közötti teriUet földtani lehet bérelni egy versenykarriér egész tartamára
is. A B. a bérl színeiben fut és nagyobbára a bérl
viszonyairól.
Beregszó, nagyközs. Temes vm. központi j.-ban, tulajdonának tekintik.
Beremend, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,
Beregsana takarékpénztár,
(1910) 2303 oláh lak.
hitelszövetkezet, vasúti állomás, posta és táviró, (1910) 2571 német, magyar, szerb ós horvát lak.
gyógyszertár, segélyzegylet, postahivatal, u. t.
telefonállomás
Beregszölls, kisk. Bereg vm. latorczai j.-ban, Magyarbóly. Schaumburg-Lippe lierceg uradalma,
u. p. Oroszvég, u. t. cementgyárral. Kövületekben gazdag magános
(1910) 751 rutén ós német lak.
;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

hegyérl is nevezetes, mely ílatal mészkbl áll.
Munkács.
Beremendí csontüreg, a beremendi (1. BereBtregújfalu, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban,
u. p. Nagybereg, u. t. mend) szUhegy tetején lev, ma már felhagyott
(1910) 1305 magyar lak.
mészkbányában Peténji a múlt század közepén
Beregszász.
Bereida (Bereda, Boreda, Breda, Breide), gazdag emls faunát gyjtött a mészk repMéváros El-Kaszimban, Közép-Arábiában Oneiza seit kitölt vörös agyagból. Ma már tudjuk, hogy
után a legnagyobb, 10—20,000 lak., híres lóvá- ez a lelhely, mely különösen a benne elforduló
Dolomys és Prospalax nemek révén nevezetes,
sái'olíkal.
Berek, folyók mentén elterül, mély fekvés, flata.1 pliocón korú, holott azeltt a pleisztocénbe
vizenys, mocsaras talajú, fák- és cserjékbl álló sorozták. V. ö. Peténtji S., Hátrahagyott munkái,
si'ü erd. B.-bon csak oly fanemek díszlenek, n. A beremendi mészkbánya Nehring A., Über
melyek a nedves talajt és a nem ritkán elforduló Dolomys n. g. foss. (Zool. Anzeig. No. 549, 1898)
vízáradásokat megtrik, ilyenek a fekete s a fehér Méhely L., Prospalax priscus (Nhrg), die pliocáne
;

;

égerfa, ez a B.-re különösen jellemz, s azért sok
helyen berekfá-nak is nevezik, továbbá a fzfa.

Stammform der heutigen
nat.

mus. hung. VI.)

Spalax-Arten. (Ann.

;

—
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Berencs, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, (i9io)
910 inagy. lak. u. p. Ivánka, u. t. Nyitraivánka.
Berencsialn, kisk. Hont vm. korponai j.-ban,
postahivatal, u t. Szentantal.
1910) 758 tót lak.
Berencsváralja (Podzamek), kisk. Nyitra vm.
szeniczi j.-ban, (1910) 1 175 tót lak. u. p. Szobotiszt,
u. t. Szenicz.
B. vára egj' magában álló, meglehets magasságú hegy tetején romjaiban hever. A vár már 1335. okiratilag említtetik, 1401.
királyi vár, 1447. Szentmiklósi Pongrác pusztítja
innét a nyitra- és pozsonyvármegyei részeket.
Nevezetes szerepe volt 1674., amikor is apozsonji
rendkívüli törvényszék elé idézett protestáns papok jelentékeny része, gályarabságra hurcoltatása
eltt, e vár börtöneibe vettetett. Utolsó birtokosa a
várnak a múlt században az Amadé-család volt.
Berencze, kisk., 1. Kvárherencze.
Berend, 1. kisk. Kolozs vm. nádasmenti j.-ban,
u. p. Magyamádas, u. t. Ma(1910) 810 oláh lak.
gyarüjfalu.
2. B., kisk. Szatmár vm. szatmári
j.-ban, (1910) 522 magj'ar és oláh lak. u. p. Szat:

;

;

—

—

:

;

mámdvari, u. t. Udvari.
Berend. smagyar név, mely nyilván a kún- török obeiindi)) azaz a megadott vagy ajándék szónak
felel meg. Árpád genealógiájában Kadicha apját
és Zulta fiát találjuk B. néven.
B.fia Márton

—

:

—

BerengAr

cruz és Tabasco mexikói városokban, majd Guatemalában élve, a berlini múzeum megbízásából
ásatásokat végzett s e mocsárlázas vidéken érte
a halál. Számos értekezésén kívül két önálló
müve Remarks of the centres of ancient civilisation in Central- Amerika (New York 1876) és
Rockstroh-val együtt Los indigenas de la Amerika central y sus idiomas (Guatemala 1878).
Berengár. 1. I. B., Itália királya, Eberhard
friauli hercegnek fia. Atyja halála után Friaul
rgrófja lett 874 kör. 888-ban Anzelm milanói
érsek Paviában Itália királyává koronázta, de
midn Arnulf német király seregestül közelgett,
B. meghódolt eltte. Arnulf távozása után Guido
spoletói herceg, ki hasonlóan magának követelte
Itáliát, a Trebia partján megverte s magát Rómában Olaszország császárjává koronáztatta (891).
E hírre Arnulf újra Olaszországban termett (894)
s bevette Rómát (895), de távozása után B. Lamberttel, Guido fiával, a Fels- és Közép-Itália
fölötti hatalomban megosztozkodott. Lambert halála után már most az egész longobard örökséget
szerette volna hatalmába keríteiü
midn váratlanul a magyarok zavarták meg hcidítási mámorát, akik 899. a Brenta folyó mellett, midn fel
akarta ket tartóztatni, megverték és seregébl
20,000 embert levágtak. Az elégületlen olasz furak élvén az alkalommal, Lajosnak, Provence királyának ajánlották fel Fels- Olaszország trónját.
Lajos csakugyan eljött, de B.
Veronában elfogta és megs'akíttatta (905). 915. végre X. János
pápa Rómában császárrá koronázta. Ellenfelei
919. II. Rudolfnak, Fels-Burgundia királyának
ajánlották fel az olasz koronát, ki Piaeenza mellett
B. hadait tönkre verte (923 júl. 29), mire ez kétségbeesetten a magj-arokhoz fordult segítségért.
Nemsokára Veronában orvul megölték (924), mire
a magyarok boszuból Paviát felgyújtották. V. ö.
Dümmler, Gesta Berengarü imperatoris (Berlin
1871): Rautenberg, B. von Friaul (u. o. 1871);
:

:

:

egyike volt azon vitézeknek, akik 1330. 1. Károly
királyt a havaselvi hadjáratban megmentették.
1329—43. Békés vmegje fispánja volt. (Hist.
Hung. Fontes Dom. Békésmegjei oklevéltár.)
Berend Miklós, orvos, szül. Nagykálióban
1870. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, 1891. orvosdoktorrá avatták. 2 évet
töltött mint gyakornok Scheuthauer tanár kórbonctani intézetében. 1893-tól a Stefánia gyermekkórházban segédorvos, utóbb egj-etemi tanársegéd 8 éven át. 1896-ban állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányutat tett és a berUni, lipcsei és
prágai egyetemeken önálló dolgozatokat készített.
Parisban fleg a csecsem-védelmet tanulmányozta. 1903-ban a gyermekgyógyászatból ma- Hirsch P., Die Érhebung B.-s I. zum König v.
gántanári képesítést nyert. 1908 óta a Fehér- Italien. iStrassb. 1910).Amagyarok betörését Salakereszt gyennekkórház forvosa. B. fleg az új- mon Ferenc tárgyalta A magyar hadi történetszülöttek és csecsemk kórtanával foglalkozik hez a vezérek korában (Századok 1876). A többi
munkáiban ezek közt nevezetesebbek
csecse- irod. 1. M. Hadtört. Közi. 1888, 667. 1.
2. II. B., Itália királya, Adalbert, Ivrea rmesterséges táplálásáról ;
csecsemk gastroenieritisérol ; Preisich-hel
gyermekgyó- grófja és Gizella I. B. leányának fia volt. 925gyászat compendiuma ;
gyermekkorbeli jdia- ben nül vette Willát, arlesi Hugó, Itália királyáanosztikus tuberkulin-kiséríetekrl {1899); Újabb nak imokahugát. Miután Hugót 946. lemondatkutatások és alapelvek a csecsemtáplálás te- ták s ennek fia, Lothár hirtelen meghalt, Lomrén: Az újszülöttek táplálásáról (1903); Cse- bardia nagj'jai B.-t és fiát, Adelbertet válaszcsemk védelme a tuberkulózissal szemben (1903) tották királjTiknak (950). Adalbert Lothár szép
Magyarország csecsemhalálozási statisztikája özvegyét, Adelheidot akarta nül venni, de Adelés a gyermekvédelem jövje és Magyarország heid ettl vonakodott, amiért B. a Garda-tó melcsecsemvédelmi institutiói ; ez a kett önálló letti várba záratta (951 ápr.). Erre Adelheid I.
"
'ent meg; továbbá tankönyvei: Agyer- Ottót hívta segélyül, aki kiszabadította és nül
k'
)i
'k therapiája (1900) és A csecsemk vette. B. ekkor kénytelen volt Ottónak hbéri eséa íjs^uvÁiek betegségei és therapiája (1906). küt tenni, minek fejében az olasz koronát visszaMunkatársa e Lexikonnak is.
kapta (952), melj-tl azonban Ottó Friault és a
Berendt, Kari Hermann, etnológus, szül. veronai rgrófságot elszakította. B.-t kegyetlenDanzigban 1817 nov. 12., megh. 1878 ápr. 12. kedése miatt Ottó fia Liudolf foglyul ejtette (957).
Guatemalában. Orvosi tanulmányokat végzett, Liudolf halála után B. ismét magához ragadta
1851. kivándorolt Közép-Amerikába s tudomá- a hatalmat, de a zsarnoksága miatt zúgolódó fnyos hivatása mellett sokat foglalkozott etnoló- urak harmadízben fordultak a német királyhoz
giai, földrajzi, természettudomáiiyi kutatásokkal. segítségért. I. Ottó személyesen kelt át az Alpo1853-ig Nikaraguában élt, 1864-ig Orizaba, Vera- kon, a paviai orszá^ylésen trónvesztettnek nyil-

t

:

;

:
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:

A

A
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vánította B.-t és magát koronáztatta meg Milanóban olasz királynak (961). B.-t, miután 964.
megadta magát, OttóBambergbe küldte fogságba,
hol 966. meg is halt. V. ö. Fietz, Geschichte B.-s
IL,

Königs

;

V. Italien (Leipz. 1879).

_

Berenlke fürtjet

cience nationale (1898)

;

La Francé

inteUeetuelle

(1899), mely utóbbiban a szellemi élet proletárjairól szól. Többedmagával (Pottier, Marcel stb.) részt

vett Les prolétairesintelleetuels en Francé c. tanulmány megírásában. Tevékeny részt vett a párisi

Berengár (Toursból), skolasztikus bölcsész, szül. népakadémia megalapításában.
Tours városában 1000., megh. 1088-ban. Fulbert,
Chartres püspökének iskolájában tanult, 1031. a
tours-i iskola elöljárója, 104Ö. Angers városidnak
f öesperese. A skolasztika körén belül B. a fölvilágosodásnak egyik legels bajnoka. Midn racionaüsztikus gondolkodását az úrvacsora tanára alkalmazza, Ratramnus nyomán azt tanítván, hogy a
kenyér s a bor csak jele és záloga Krisztus testének és vérének, de lényegében nem változik
összeütközésbe került barátjával, az ortodox Lan/Vawc-kal, aldvel e nézeteit elször levélben közölte volt. Lanfranc bevádolta B.-t Rómában s az
1050. ott és Vercelli-ben tartott zsinatokon elítélték B.-t, akit, midn nézetéhez ragaszkodott s kifejtette, hogy az igazság keresésében inkább az
észre kell támaszkodni, mint a tekintélyein-e, egy
idre el is csuktak. Hildebrand bíboros (a késbbi
VII. Gergely) közbenjárására a tours-i zsinat 1054.
beérte B.-nak egy kevéssé határozott nyilatkozatával s egy darabig B. békében maradt. Midn
azonban B. Hildebrandban bízván, egy Rómában
1059. tartott zsinaton nézeteit újból fejtegette, arra
kényszerítették, hogy eretnekségét elátkozza és
kinyilvánítsa, hogy az úrvacsorában a kenyér s
bor Krisztus igazi teste és vére. Mihelyt visszatért,
B. kinyilatkoztatta, hogy megbánta hamis esküjét,
melyet csak a halál félelme erszakolt ki tle. Újra
kiátkozták több zsinaton, Rómában VII. Gergely
rábeszélésére visszavont mindent s hallgatást fogadott. Most St.-Cóme szigetére vonult vissza,
ahol egyházi felügyelet alatt élt 1088-ig. Lessing
a wolfenbütteli
találta meg De coena e.
könyvtárban s írt róla egy kis mvet B. Turonensis. Mveit kiadta Vischer A. F. és F. Th.
(Berlin 1834). B. mindenesetre üdvös mozgalmat
keltett a skolasztika világában, melynek legközelebbi folytatója Abelard. V. ö. Ampere, Histoire
littéraire de Francé avant le XII. siöcle Schwabe,
Studien zur Geschichte d. zweiten Abendmahl8treits(1887); Schyiitzer,B.y. Tours. (Münch. 1891).

fmvét

:

:

;

B., Bené, francia politikus, B. Alphonse
B. 1.) jogtudós íla, szül. Valenceban 1830 ápr.
22. Szülvárosában ügyvédi irodát nyitott, majd
1862. Grenobleban, késbb pedig Lyonban fügyész lett. Miután 1870. a lyoni forradalmi bizottság letette, mint önkéntes harcolt a poroszok
ellen. 1871-ben beválasztották a nemzetgylésbe,
hol a balközéphoz csatlakozott. 1873-ban rövid
ideig közmunkaminiszter volt. 1876 óta a szenátus tagja és a mérsékelt köztársasági párt
híve. A feltételes elítélés intézményét B. hozta
javaslatba a francia szenátus elé 1884. beterjesztett törvényjavaslatában, mely módosított formában 1891. törvénnyé lett ^ioí jB.^. Sokat foglalkozott a büntet rendszer reformjával, a kiszabadult elítéltek javításával, mely célra külön
egyesületet alapított, és a közerkölcsiség javításával. 1890 óta az Institut tagja.
Berenlke (a. m. gyzelemhozó), több egyiptomi
királyné neve. l.B Lagos leánya s Magos, Kyrene
késbbi uralkodójának anyja. Kr. e. 321. mint
özvegyasszony Egyiptomba jött, hol mostohatest3,

(1.

,

vére, I. Ptolemaios belészeretett s nül vévén, az
ezen házasságból származó fiát, Ptolemaios Phüadelphost, utódának nevezte ki. Kiváló, szellemes
asszony hírében állott, a költk, nevezetesen Theokritos, magasztalással szólnak róla. — 2. B., Magos
leánya, Kr. e. 250. összeesküdött anyja, Arsinoe
uralma ellen, mert vlegényét, Demetriost, Demetrios Poliorketes íiát, elcsábította. Ennek meggyilkoltatása után 246. III. Ptolemaios Buergeteshez
ment nül. 220-ban fiának, IV. Ptolemaios kegyencének, Sosibiosnak felbujtására meggyilkolták.
Szép hajáról az északi égen egy csillagzatot neveztek el (1. Berenlke fürtjei).
3. B., II. Ptolemaios Philadelphos, Egyiptom királyának leánya
és II. Antiochos, Szíria királyának felesége.
Berenlke, I. Heródes Agrippának, Júdea királyának leánya, a chalkiszi Heródes neje, ennek
halála után sokáig abban a hírben élt, hogy fivérének, II. Agrippának kedvese. A júdeai hadjárat
alkalmával megszerette Titus és Rómába, palotájába hozta. Nül nem vehette, mert szándéka a

—

feketebama,gyantanemü,aszásvány Peruból.
Leihelye St. Jüan de Berengela tartomány.
Bérenger (ejtsd: beraSzsé), 1. Alphonse Marié római nép ellenszenvével találkozott.
Berenlke, több ókori város neve jelentékenyebMarcellin Thomas, francia jogtudós, szül. Valenceban 1785 máj. 31., megh. Parisban 1866 máj. bek i.B. Troglodytike, kereskedváros a Vörös15. Több Ízben volt képvisel ós élénk részt vett tenger partján, a Koptoszból a sivatagon keresza politikai mozgalmakban. 1831-ben semmítöszéki tül oda vezet út végében, körülbelül ugyanazon
bíró, 1832. a Code pénal revideálására kiküldött szól. fok alatt, mint a mai Asszuán. 225 körül
bizottság tagja lett. Mvei
De la justice erimi- Kr. e. II. Ptolemaios Philadelphos alapította; sokáig
nelle en Francé (Paris 1818) De la répression jelentékeny kiköthelye volt az India, Arábia és
pénale (u. o. 1855, 2 köt.). Lefordította franciára Etiópia felé vezet kereskedelemnek.
2. B.,
Justinianus Novelláit is.
város Kyrenaikában, a mai Bengházi helyén e
városkörnyékén volt a mitikus Hesperidák kertje
2. B., Henry, francia kritikus és regényíró,
szül. Ruglesbon (Eure dóp.) 1867. ápr. 23. Szépiro- nevét III. Ptolemaios nejérl kapta.
Berengelit

(ásv.),

falthoz hasonló hidrokarbonos
:

;

:

:

;

—

;

dalmimvei: L'ame modemé (költemények, 1892);
1893) Laproie (regény, 1897).
akadémia jutalomdljjal tüntette ki L'aristocra-

L'effort (regény,

Az

;

tie intellectuelle c.

mányait

(1895).

szabadszellom

Egyéb ilynem

kritikai tanul-

mvei La
:

cons-

Berenlke taTtiei(GomaBereni<i,s), B., III. Ptolemaios Euergotes egyiptomi király nejének hajfürtjeirl elnevezett csillagkép az északi égen,
az oroszlán farkának közelében, 1700—203' rektaszcenzió és 14«— 32" északi deklináoió között,

.
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Berent
70, szabad

szemmel látható

lagképnek, mely

esillagból áll.

már Hipparchosnál

A

csil-

elfordul,

—

Berényí

mint buzgó katolikus, az uralkodóház

feltétlen

híve, bodoki kastélyába vonult vissza a forradalmi

Konon görög csillagász adta e nevet, melyet Ty- mozgalmak ell. 1606 márc. 1. Karancsberény, KisBárkány s Tench
jószágaira új adományt nyert.
cho de Brahe elevenített fel.
Berent, járási székhely Danzig porosz kerü- B. György (1. B. 1.) 1655. bárói rangot nyert. A
letben, vasút mellett, (i905) 6207 lak., sör-, bumót- grófi rangot a család idsebb ága részére báró B.
gyártással, göz- és fürészmalommal.
Imre szerezte meg, hogy mikor, nem tudjuk az
Berente, kisk. Borsod vm. szentpéteri j.-ban, ifjabb ág báró B. György (1. B. 2.) személyében
u. p. és u. t Sajószent1720. kapott grófi rangot. B. Györgj', a grófi ran(1910) 716 mag>-ar lak.

s

;

;

A

kihalt Berentei -család ettól vette nevét.
Berény, 1 kisk. Hunyad vm. szászvárosi j.-ban,
(1910) 739 oláh lak. ; u. p. és u. t. Szászváros.
péter.

.

2.

B., kisk.

1154 oláh
vár.

—

Temes vm. csákovári

lak.

;

u. p.

j.-ban, (i9io)

Románsztamora,

— L. még az összetételek

u.

t.

Vég-

alatt.

Berény. Régi magyar személynév, mely az oklevelekben Berin alakban fordul elö, Így 1253.

Bereyn «maior praecorum jobbagionum» vagjis
a várjobbágyok fóadószedöje voit (Arp. uj oki. II.
243), 1255, pedig likai BerejTi pozsonyi
bágyról van említés téve.

várjob-

Berény Rezs, Parisban él magyar fest, szül.
1869 jan. 29. Miskolczon. Münchenben egj'ideig
Lenbach tanítványa volt, ahol már feltnt arcképeivel. Ezután Parisba mént s ott állandóan
megtelepedett. Arcképek mellett sok finom, bájos
pastell-rajza is van. Müveibl külön kiállítást rendezett Berlinben (1893), Frankfurtban (1901), Parisban (1907). Nevezetesebb arcképei Henrik porosz herceg, Hans Thoma fest, Moltke gróf,
Brunetiére Ferdinánd, Radolin herceg, Jules Lemaitre képmásai. Fleg az arcok jellemzésére
:

törekszik, azért rendszerint sötét háttérbe állítja

hogy annál ersebben koncentrálhassa a
fényt az arcra.
BeTénji-csaldd (karancsberényi gróf). Régi magyar család, melynek sei várjobbágj'ok voltak.
Illetleg mini magukat nevezték «a szent király
jobbágyain, kik már a régibb idkben is hbéri kötelmek teljesítése mellett némileg szabad emberek
voltak 8 elkülönítették magukat másrendú jobbágyoktól. Els ismert se e nemzetségnek Bertalan
nógrádi jobbágj-, ki Kémesed és Job fiaival 1266.
V. István által hadi érdemekért nemesi rangra
emeltetett. A harmadik testvér, Ders, a Palaiologos
görög császár ellen folj-tatott hadjáratban mint hs
alakjait,

Gyr

esett el fia András
várának visszavételénél
tüntette ki magát, melyért 1274. Kún László ne:

mesi ranggal jutalmazta. Kakasnak János fia 1341
Zsigmondtííl hséges szolgálatai jutalmául testvéreivel Balázzsal és Ists'án budai kanonokkal egyetemben azt a címert nyerték, melyet napjainkig
használ a család. Ezen sök közül nem tudjuk,
melyiknek ivadéka a XV. sz. végén élt Ferenc,
kinek fia András a mohácsi vész után elbb a
nemzeti párthoz szegdött, majd I. Ferdinándot
segíti a magj'ar trónra, mely miatt Szapolyai javait
lefoglaltatja, de Ferdinánd ezért bven jutalmazta.
1558 jan. 18. Pelini Mihállyal és Muraközi Mátyással Kézi, Mihály-Geregye, Nagyarán és Tarnóc nógrádi helységeket kapta adományul. 1560
nov. 15. több helységet nyert Hontban,' második
nejével, Onory Katával pedig Bodokot kapta hozományul. B. Ferenc a XVII. sz. elején élt, s midn
Bocék&Y István a nemzeti párt élére állott s fegyverre szólította az elégedetlen magyarokat, ö
Révai .Vo^ LejeSama. UI. JOL

got nyert Györg>' atyja, és testvére, Pál, a család
két ágának megalapítói Györgytl a bodoki és
karancsberényi, Páltól a beczkói v. trencséni ág
származik le. A bodoki és karancsberényi ág B.
Ferencben 1888. flágon kihalt a beczkói ágnak
jelenleg csak egy fitagja él B- János gróf (szül.
Nevezetesebb tagjai a családnak
1873).
1. B. György báró, szül. 1601 aug. 21. :megh.
1677. Korának nevezetes politikai szerepet játszott
férfia. Tanulmányait a körmöczi kolostorban bef ejezvén,elbb Forgách Zsigmondné.majd a Thurzócsalád szolgálatában találjuk, mmt Sempte ós Temetvény várak fkapitányát. Az 1634. és 1637-iki
orezággyiUésen Nyitra vmegj'e egyik követe volt
s ez idbl maradt ránk érdekes, történeti becs
naplója, melyet az országgylés lefolyásáról vezetett. 1639 okt. 4. Njitra vmegye alispánja, 1641ben pedig a felkelt nemesség kapitánya lett,
1646—48. 1. Rákóczi Györgynek és nejének, Lorántffj' Zsuzsannának szolgálatában volt, de e rövid idköz után ismét III. Ferdinánd hségére tért s
érdemeiért 1655 jan. 24. királyi adománj-ul nyerte
a két Koros, valamint Kis- és Nagy-Hölben nyitravmegyei helységeket s ugj^anez év febr. 24. báróságra emeltetett. 1659. Lipót követségbe küldé
n. Rákóczi Györg>' és ellenfele Barcsay Ákos fejedelemhez, hogy ezeket kibékülésre birja, de sikertelenül, mert Rákóczi szerencsecsillagában, Barcsay pedig a törökben bízott. Az 1662. évi nagyhír országgj^lésen B. nevezetes szerepet játszott,
s nag>' népszerségére mutat az a körülmény, hogy
a protestáns rendek t, a katolikus furat választották közbenjárójukul, s mint maga írja
felsége eltt háromszor, Porcia herceg eltt ötször
voltam szószólójukw. V. ö. Komáromy Andr., B.
Gy. élete és politikai mködése (Budapest 1884).
:

;

:

—

:

:

«

2. B. György, elbb báró, majd gróf. II. Rákóczi Ferenc alatt a nemzeti párton találjuk s
1705 szept. 20. a szécsényi mezn hozott országos szövetséglevelet mint követ irta alá. Utóbb
III. Károly híve lett, aki 1720 április 5-én grófi
rangra emelte. Fia Zsigmond (megh. 1748 szept.
25.) az egyházi pályára lépvén, elbb poroszlói
apát, 1740-ben pécsi püspök és b. t. tanácsos lett

1740-tl Baranya és Tolna vmegyék fispánságát
viselte. TesU'ére Tamás {szúi. 1689. megh. 1747.)
zempléni fispán, szeptemvir, cs. és kir. kamarás
:

és V.

b.

t.

tanácsos volt.

B. János gróf, a beczkói ágból, szül. Bodok
várában Nyitra vm. 1794 ápr. 14., megh. Beczkón
1868 jün. 25. 1814— 1829-ben a katonai pályán
szolgált s részt vett az 1814-iki hadjáratban. 1840
—61-ben mint a frendiház tagja mindenik ország8.

gylésen jelen volt. Német nyelven irott történelmi
munkái közül megemlítend Das grosse Zeitalter
:

Franz
IL, III.

Kaisers v. Österreich. (I. része Pest 1831,
része Székesfehérvár 1833.)

I.

10

Berényl

Berényi László, hírlapíró, szül. 1851 szept. 7.
Pakson, Tolna vm. Ifjúkorában szépirodalommal
ós képzmvészeti kritikával foglalkozott. 1869ben jelentek meg els költeményei, 1874. mübirálatai. Késbb egészen a politikai ós közgazdasági tanulmányokra tért át. 1875-ben Parisban
a Pesti Napló levelezje volt, hazatérve Toldy
István Nemzeti Hirlap-jának munkatársa lett;
1880. megindította a Magyar Föld c. közgazdasági (agrárius) napilapot. Késbb a Pesti Hirlap
szerkesztségébe lépett s midn ez 1881. egyszerre testületileg elhagyta a lapot s megindította
is ennek szerkesztségi
a Budapesti Hírlapot,
kötelékébe lépett s azóta állandóan tagja, jelenleg közgazdasági rovatának vezetje. Idközben,
mint a lap politikai levelezje, néhány évig Bécsben mködött.
Béres, a mezgazdaságban az igavonó ökrök
gondozója s ezekkel dolgozó évi szegdmónyes
cseléd. Öreg B., a régi s a többi B.-re felügyel
B., kis B. pedig a B. segítségére felfogadott
legény, más néven ostoros. Gyalog B. a munkáskézben szkölköd gazdaságokban a nyári munkaidre felfogadott ideiglenes cseléd, faragó B. a
szerszámok készítésére s javítására felfogadott

szegdmónyes

Berethalom
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cseléd.

Beresíord, 1. Charles William De La Foer,
lord, angol tengernagy és politikus, szül. 1846 febr.
10. 1859— 1909-ig szolgált a flottán, közben pedig
1885—95., 1898—1900 és 1902— 3-ig tagja volt
az alsóháznak, mint a konzervativpárt nagy tekintély tengerész-szakféríla. 1875-ben a walesi
hereeget kísérte Indiába, 1882. részt vett Alexandria bombáztatásában, 1884—5. Wolseley alatt
Khartumig nyomult. Megelzleg 1886— 88-ig,
mint a tengerészeti hivatal els lordja, tagja volt
a Salisburykabinetnek, mellyel azonban csakhamar meghasonlott. 1903-ban kinevezték a Földközi-tengeri flotta parancsnokává, 1907. pedig tengernagyi rangban a Csatornában elhelyezett flotta
élére helyezték. Ebben az áUásban viszályba keveredett az Asquith-kabinet tengerészeti vezérférfiával, sir Fisher John-nal. 1908 júl. ugyanis
rideg szavakban bejelentette fnökének, hogy a
silány állapotban lev csatornái hajóhaddal nem
volna képes Anglia partjait ellenséges (els sorban német) támadással szemben megvédelmezni
és ezért nagyszámú új hadihajó építését süi-geti.
Fisher és a B.-nak alárendelt Scott admirális, nemkülönben az Asquith-kabinet nem osztoztak B.
aggodalmában ós egy külön e célra összehívott
bizottság B. vádjait indokolatlanoknak, a hajóhad
harcképességét pedig kielégítnek találta. E viszály következményeként B.-ot 1909 márc. 24.
visszahívták, azonban a Cityben jún. 30. mondott
beszédében állítását fenntartotta ós az 1910— 1914.
években 10 dreadnought, 60 cirkáló hajó ós torpedó-romboló építését föltétlenül szükségesnek
mondotta. Az 1910 jan. választásokban erélyesen
támadta a kormányt és Portsmouth-ban képvise-

nyugatindiai hadjáratban, küzdött Egyiptomban
és 1806. a Fokföld elfoglalásával szerzett érdeme-

Dél-Amerikában azonban Buenos Ayres elfoglalása után kénytelen volt magát megadni. A fogságból megszökvén, visszatért Angliába. 1808-ban
elfoglalta azután Madeirát, melynek kormányzója
ket.

is lett. 1809-ben mint fvezér lépett a portugál
hadsereg élére és megverte a franciákat, 1812.
Wellington alatt vezérelt Spanyolországban egy
hadcsapatot Soult eUen. 1814 máj. 6. a király kinevezte báróvá és mint meghatalmazottját Rio
de Janeiróba küldte. 1815-ben a portugál hadsereg
fvezére lett, de szigorával gylöletessé tett© magát a portugál katonák eltt. Ép Rio de Janeiróba
készült a f ökormányzói szék elfoglalására, midn
az 1820-íld forradalom hivatalától m^fosztá.
1828-ban az angol tüzérség ffelügyeljévé nevezték ki, 1810 óta tagja volt az alsóháznak, 1828—
1830-ig pedig hadügyminiszter volt a Wellington-

kabinetben.
Beresit, kzet,

1.

Berezit.

Berestyénialva (azeltt Brjesztya), kisk. Turócz vm. stubnyafrdöi j.-ban, (i9io)352 német lak.;
:

Tótpróna, u. t. Znióváralja.
Beresztelke, kisk. Maros-Torda vm. rógeni
alsó j.-ban, {i9io) 1174 magyar és oláh lak. ; bái-ó
Bánffy-féle kastély, postaügynökség, u. t. Szászu. p.

régen.

Beresztény (azeltt Briesztennye), kisk. Trencsén vm. illával j.-ban, (i9io) 85 t<it lak. u. p. Barossháza, u. t. Bellus.
Beresztócz, nagyk. Torontál vm. pancsovai
j.-ban (1910) 3735 német és szerb lak. hitelszö:

;

;

vetkezet, gzmalom, mézkivitel, csendrrs, postaós telefonállomás.
Beret, kisk. Abauj-Toma vm. szikszói j.-ban,

373 magyar lak. u. p. Bakta, u. t. Forró-Bncs.
Berethalom (BirthaLm, Bertanu), nagyközség
Nagykküll vmegye medgyesi j.-ban, a NagyKüküll folyó balpartján, az ú. n. szász borföld közepén, szép hegyektl övezett völgyben,
erdk, szllk és szántóföldektl környezve, meredek szöUhegy aljában fekszik. Terjedelmes szép
(1910)

;

piaca közepén árúcsarnok áll, köröskörül csinos
emeletes kházak. A piac felett emelked hegyen,
háromszoros faltól és 7 bástyától övezve áll az
1500—24. épült gót ízlés nagy evang. templom,
melyhez hosszú fedett lépcs s meredek kocsiút
visz fel; a templom szárnyas oltára 1524-bl
való sekrestyéjében 7 püspök síremléke látható.
A templomi várkastély valóságos vár volt. B.-nak
(1910) 2252 német (szász) és oláh lakosa van, túlnyomóan ág. evang. Van itt tzoltóegylet, gyógyszertár, takarék- és ellegez részv.-társ., postaés táviróhivatal. B. hajdan jelentékeny iparos
város volt, Nagy Lajos és Zsigmond királyok
kiváltságokkal látták el 1572— 1850-ig a szász
evang. püspökök székhelye s az erdélyi szászok egyházi középpontja volt; els püspöke
Unglerus Lukács volt. 1850 óta a püspök Nagyszebenben székel. B. a XVII. ós XVIII. sz. harcailnek választották.
2. B., Wiüiam Garr, viscouni of B., dvasi ban sokat szenvedett; 1605. Bocskay katonái puszherceg, George de la Poer waterfordi marquis tították. 1704-bon Rákóczi hadai az ellenük
.természetes fia, szül. 1768 okt. 2., megh. Beg- köd szászságon a kastély feldúlásával álltak
debury-Park jószágán 1854 jan. 8. 178ö-ben lé- boszút. V. ö. Salzer, Der k. Freimarkt Bii-tháLm
pett az angol hadBoregbe, részt vett több kelet- és (Wien 1881)
;

;

m-

;

;
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Beretlnec

Beretinec, adók. V^ arasd vm. varasdi j.-ban,
950 horvát-szerb lakossal; u. p. és u. t.
Várasd.
Beretke, klsk. Gömör és Kis-Hont vra. tor1900)

naijai j.-ban, (1910) -401

magyar lak.;

u. p.

Berezlna

Berettyószentmárton, nagyk. Bihar vm. bemagyarlak. u. p.

rettyóújfalui j.-ban, (1910) 1536
és u. t. Berettyóújfalu.

;

Berettyóújfalu, nagyk. Bihar vm. B.-i j.-ban,
Gömör- 1400 házzal ée (1910) 8520 magyar lak., kik túlnyomóan ref hitvallásuak a járási szolgabírói

t. Özörény.
Berettini, Pietro, olasz építész és fest, 1. hivatal, járásbíróság, telekkönyv, adóhivatal,
csendrrs széke ; Sárréti népbank. Sárréti takaCortona.
Berettino- majolika (a berettino vagy sopra rékpénztár, mezgazdasági takarékpénztar és taazuro), a XM. sz.-ban Faenzában, a Casapirotá- karókegylet, 2 gzmalom, többféle egylet, vasúti
ban és Forliban készítették a máza nem fehér, áUomás, posta- és táviró-hivatal és telefonállomint a többi majolikának, hanem szürkéskék. más. Hideg ásványforrás. B. a Sárrét legnépesebb
Színezése alakos ábrázolásoknál úgy történt, hogy s legiparosabb községe, csinos városias épiileteka kékes alapot árnyalatai visszaadásánál hasz- kel. Keleti végén a 15 m. magas és 3 m. széles
nálták, míg a világos részeket fehér festék fel- Csonka-torony omladéka a XII. v. XIII. sz.-ból
hajdan itt pálos kolostor volt. Közelében arany
használásával érték el.
Berett,kisk. Zemplén vm. nagymihályi j.-ban, pajzsdudort s különböz bronz, ezüst és vas régiségeket ástak ki.
(1910) 862 tót és magyar lakossal; a. p. és u. t.
Berettyó vízszabályozó és ármentesít tárBánócz.
Berettyó, az Egj-esiilt-Körös legnagyobb mel- sulat. Alakult 1895. oly célból, hogy a Berettj'ó
lékvize, ered a Szilágy-hegység D.-i határán a mentén, Bihar, Békés, Hajdú és Jász- NagykunRéz-hegység Ponor csúcsa alatt, ÉNy.-ra fol\ik, Szolnok vmegyékben fekv 340,575 kat. hold 531
Xagyfalunál Ny.-ra fordul s folyton táguló völgy- négyszögölnyi területet ármentesítsen és e terüben Széplaknál Bihar vmegyébe lép át itt É. felé letrl a bels vizeket levezesse. A B. megalakukanyarodván. Margittától kezdve az Érmeilék lása tulajdonképen 1853-ig nyúlik vissza, de számentén DNy.-nak tart, Szalárdnál az Alföld síkját mos átalakulás után 1895. vette föl mai szerveVédtöltéseinek hossza
éri el. Innen Berett\'óújfaluig Ny.-nak tart, majd zetét és kiterjedését.
a Sárrét terjedelmes posványain óriási kanyargá- 157*775 km. A bels vizeket 586680 km. hosszú
sokkal széjjelterülve, miután a Hortobágyot ma- csatomaháló, 3 szivattyútelep és a töltésekbe épígába felvette. Meztúron alul az Egyesült-Körösbe tett 39 cszsilip vezeti le. Van 19 gátre, 2 gátömlik. Egész hossza 364 km., a forrása és torko- felvigyázója, 15 csatomare, 1 csatomafelvigyálata közti távolság 144 km. Egész esése forrásától zója. A társulati telefon hossza 138 km. 1905
kezdve 553 m., de Szalárdtól kezdve (230 km.) végéig a töltésekbe 8.177,837*21 K-t, a belvízrencsak 34 m. Vízkömyéke 5180 km*. Kacskaringós dezésbe 2.478,467*23 K-t, összesen 10,656.304-44
folyásánál s csekély esésénél fogva vize elbb a K-t fektetett be. A társulat székhelye NagySárréten terült el, azért az öt\-enes években Ba- Várad.
konszegtól Szeghalomig 19 km. hosszú csatorna
Beretva, 1. Borotva.
épült, mely a B. vizét a Sárrétben való széjjelBerezin Illés, orosz utazó és orientalista, szül.
teriilése eltt a Sebes-Körösbe vezeti le. Azonkívül 1818 júl. 19. a permi kormányzóságban, megh.
Szalárd és Kis-Marja közt 15 km. hosszú csatornát 1896 ápr. 3. Beutazta Asztrakánt és a kalmük
ástak. A Sárrét lecsapolása ezáltal nem sikerült pusztákat 8 1842—45. a kormány megbízásából
teljesen. A B. hossza most Szalárdtól Szeghalomig Keletre ment, miközben Perzsián, Mezopotámián,
91 km., folyása a szabályozás által 178 km.-rel Kis-Ázsián, Szírián és Egjiptomon keresztül
megrövidült. Váncsod alatt az ú. n. Kis- Körös Konstantinápolyba jutott, ahol egy évet töltött.
ömlik a B.-ba, mely Nagj'- Váradon alul a Sebes- Visszatérte után elbb a kazáni, majd a szentKörösbl szakad ki. A B. mellékvizei jobbfelöl pétervári eg>-etemen a török nyelvek tanára lett.
az Ér {l. 0.) és a Hortobágy (1. o.), balfell a O szerkesztette a nagy orosz enciklopédiának a
Kösm. V. ö. Pethö Gy., A három Körös ée B. Keletet tárgyaló részét. Tanulmányaiban fkékörnyékének geográfiai és geológiai alkotása.
pen a törökséggel és a mongolok történetéBerettyócsohaj (azeltt: Csohaj), Idsk. Bihar vel foglalkozik. Fbb mvei orosz nyelven Pótvm. szalárdi j.-ban, (i9io) 721 lak. ; u. p. ée u. t. lék Kazem Bég török grammatikájához (Szt.Szentjobb.
Péter\'árl847: németül Zenkertl, Leipzig 1848);
Berettyódéda (azeltt: Déda), klsk. Bihar Keleti írók könyvtára (Kazán 1849-1854, 2 kövm. raai^ittai j.-ban, (1910) 343 oláh lak. u. p. tet) Utazás Daghesztánba és Transzkaukázusba
Margitta, u t. Szoldobágy.
Perzsa nyelvtan (u. 0. 1853) Recher(u. 0. 1850)
Berettyófarmos (azeltt Famos), kisk. Bihar chee SUT lee díalects musulmans (u. 0. 1848—53,
vm szalárdi j.-ban. (i9io) 330 oláh és magyar lak. 2 köt): Utazás északi Perzsiába (u. 0. 1852);

panyit, u.

;

.

:

;

:

:

;

:

;

;

:

és u. t. Szentjobb.
A Volga melletti Bulgár (1853) A mongolok beBerettyói apátság, így nevezi a váradi Re- törése Oroszországba (Szt. -Pétervár 1842—1854,
gestrum a szentjobbi (1. 0.) apátságot
2 köt.); A mohamedán vallás a civilizációhoz
Berettyókirilyi (azeltt Királyi), kisk. Bihar való viszonyában (u.
1855) A török fajú népek
vm mai^ittai j.-ban, (i9io) 601 oláh és magyar közmondásai (u. o. 1856). Kiadta Rasid Eddinnek
lak u. p. és u t. Mioske.
A mongolok története c. munkáját is oroszul (Szt.Berettyókohány (azeltt Kohány), kiak. Bi- Pétervár 1858—66).
har vm. margittai j.-ban, (i»io) 308 oláh és magyar
Berezina, 4 folyó Oroszországban, amelyek kölak. u. p. Margitta, u. t. Felsábrány.
zül a leghíresebb az, amely Minszk kormányzságu. p.

;

:

:

:

:

;

10*

;

-
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ban folyik forrása is itt, a Vitebszk felöli határon fzfák, E.-on pedig tundrák vannak, csak a legDoksicinál van. Nagyobbára DK.-nek folyik Bo- délibb részében terem meg az árpa ós rozs. F;

;

riszovnál válik hajózhatóvá

;

már f ölebb csatorna

városa, B., sivár pusztán épült, az Ob egyik mellékvize, a Sosva torkolatától 42 km.-nyire. Évi
közepes hmérséklete —4-2oC., a leghidegebb hónapban
204, a legmelegebbikben pedig 18"6<' C.
a közepes hmérséklet. 1200 lakója halászattal
ós vadászattal foglalkozik, azonkívül kereskednek
prémekkel és mammut-csontokkal. A XVIIL sz.
közepe óta az oroszok
hellyé tették, itt
végezte be életét Mencsikov herceg (1729) ós Ostermann gróf (1747).
Berezovoj Proliv, Björneborg (1. o.) finn város
orosz neve.
Berezovszk, helység az orosz Perm kormányzóságban, az Uraiban, 17km.-nyire Jekaterinenburgtól, 5645 lak., középpontja az 1744 óta ismere-

szakad ki belle a Duna felé nagyobb mellékvizei a Plissza, Szviszlocs és 01a. Körülbelül 500
km. hosszú folyás után Rezsica fölött a Dnyeperbe szakad partjai mindenütt alacsonyak és
sok helyen mocsarasak. Világtörténelmi hírnévre
a franciáknak 1812 nov. 26. és 28. közt végbement átvonulásáról tett szert. Miután I. Napóleon
1812 nov. 13-án Szmolenszket elhagyta, Sztudjanka mellett, 3 órányira Boriszovtól B.-ra, Ebié
generális által a B.-n két hidat veretett. Nov. 26.
Oudinot a 2. hadtest élén
e két híd készen volt
az egyiken át is kelt és egy orosz csapatot Bori8Z0V felé visszaszorított másnap Napóleon maga
is átment a gárdacsapatokkal a hídon
este felé
azonban, midn az egyik híd már ismételten le-

tes B.-ij

szakadt, rettenetes tolongás kezddött ez 28-án,
midn az oroszok a hidakat ágyúkkal lövetni kezdték, még fokozódott és közben több ezer ember
tönkre ment. Victor maréchal azonban az ötszörösen nagyobb számú, hátulról elnyomuló oroszok
ellen a hidat megvédte ugyanekkor Csicsagov
orosz tábornok Oudinot és Ney csapatait élirl

nek, mely a Pisma, Silovka, Kalinovka folyók és
a két Sartas-tó között 75 km. hosszú és 4*3 km.
szóles, még csak csekély részében kiaknázott terület. 1887-ben öt bánya volt mvelve. A Berezovka menti aranymosók is igen gazdagok.
Bérfizetés. A munkás-osztály törvényes védelmének egyik eszköze a B. szabályozása. Célja

rohanta meg, de visszaveretett. 28. esti 9 órakor
végre Victor maréchal is megkezdte az átkelést
csak csekély rséget, de nagyszámú beteget és se-

a munkások kiuzsoráztatásának lehet megakadályozása. Alig van állam, melynek ipari-, illetleg munkásügyi törvényhozása ez iránt megfelel
rendelkezéseket ne tartalmazna. A leggyakoribb
rendelkezések ez irányban az ú. n. trück-rendszer
(1. 0.) elleni védekezésben jutnak kifejezésre, nevezetesen, hogy a munkások bérét ne lehessen
ételekben, italokban vagy árúkban átszámítani
és ezzel a munkásokat a munkaadók javára károsítani. A legtöbb állam törvényhozása evégbl
szigorúan tilalmazza, hogy a munkások bére másképen, mint készpénzben fizettessék ki, elírja a
megengedett levonásokat taxatíve, st azt is,
hogy a levonások csak bizonyos meghatározott
idn belül eszközölhetk eltiltja továbbá a kifi-

;

:

;

;

;

;

;

;

hagyván hátra, akik, midn nov. 29. reggel a kozákok megjelentek és Ebié a hidakat f ölgyujtatta, az oroszok hatalmába kerültek. 70,000
franciából 40,000 kelt át a B.-n, de a következ
napokon ezek közül is számosan pusztultak el.
Berezina-csatornarendszer az, amely 1797.
készült és a Fekete-tengert a Keleti-tengerrel köti
össze. A Berezina folyóból kiindulván, a Szergutot, a Szparlya-, a Beresto-tavat, az Essza-folyót
és Lepel-tavat köti össze. Ez utóbbiból az Ulla a
Dunába folyik. Egész hossza, a folyókat is beleszámítva, 2114 km., fkép fausztatásra szolgál.
besültet

—

számz

Zavodnak vagyis aranybánya-kerület-

;

Berezit (beresit), muszkovitgránit (aplit), mely
gyakran sok piritet is tartalmaz és aranytartalmú
kvarctelérekkel van átjárva; elfordul Berezovszk környékén az Uraiban.
Berezna, kisk. Máramaros vm. huszti j.-ban,
(1910) 2207 rutén lak., csendörrs, posta és távíró.
Hozzátartozik a B.-i fürésztelep és Kuzi vadászkastély, melyben hajdan Rudolf trónörökös vadászatok alkalmával gyakran idzött.
Berezna, város Oroszország csernigovi kormányzóságban, 9921 lak., 4 templommal és zsinagógával.

zetéseknek korcsmákban való eszközlését is, nehogy ezzel visszaélésekre adjon alkalmat. A magyar ipartörvény (1884. XVII.) 118. §-ában szabályozza a B.-t, kimondva, hogy a gyáros köteles
ha máskémunkása bérét készpénzben és pedig
hetenként kifizetni árúpen nem egyezkedett
katés egyes italokatmunkásainaknem hitelezhet;
lakással, tzifával, földhaszonélvezettel, rendes
élelmezéssel, orvossággal, orvosi segéllyel azonelláthatja
ha az beleegyezik
ban a munkást
és az értük járó összegeket a B. alkalmával béré-

Márama-

a gyáros a munkást a gyárában készül cikkek
elállítására szükséges szerszámokkal ós anyagokkal is, ha ezeket szerzdés szerint a munkás
sajátjából tartozik megszerezni. Az orvosságokra
ós orvosi segélyre vonatkozó rendelkezés a munkásbiztosítás törvényes szabályozása következtében természetesen tárgytalanná vált. Az új ipartörvény-tervezet a legfejlettebb külföldi munkásvédelmi törvényhozáshoz hasonlóan, a kérdésnek
szélesebb alapokon való rendezését tervezte.
Bérföldek, 1. (Jensualis földek.
Berg, 1. egykori hercegség (Ducatus Montensis)
a régi német birodalom vesztfáliai kerületében, a
Rajna jobbpartján, Köln választó-, Nassau-Sie-

Béreznek (azeltt Berezmk),
:

kisk.

ros vm. dolhai j.-ban,

u.p.
(i9io) 1846 rutén lak.
Dolha.
Berezócz (azeltt Brezovecz), kisk. Zemplén
vm. szinnai j.-ban,' (igio) 165 rutén lak. u. p. Kelen, u. t. Kisberezna.
Berezóka (azeltt: Brezufka), kisk. Sáros
vm. tapolyi j.-ban, (igio) 101 rutón ós tót lak., u. p.

Kereozke,

u.

;

t.

:

;

Kurima, u. t. Bártfa.
Berezov, az orosz szibériai Tobolszk kormányzóságnak egyik kerülete a Jeges-tenger partján,
690,789 km» területtel. Lakosainak száma 20,700,
nagyobbrészben osztjákok és szamojédok. Az Ob
folyik keresztül rajta, mellékén törpe nyír- ós

—

—

bl
el

levonhatja.

Ugyanezen

—

;

—

feltétel alatt láthatja

;
:
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gen fejedelemség, Vesztfália hercegség. Mark
grófság, Kleve hercegség és Mörs fejedelemség
közt. Területe 2975 km* volt 262,000 lak. A népvándorlás után a ripuári frankok telepedtek meg e
helyen. A kereszténység 700 körül honosodott meg.
B. grófjainak eldjei Deutz és Werden apátságok
vámagyai voltak. IV. Henrik császár idejében
:

urai már a grófi címet viselik; az
gróf I. Adolf volt. Ennek féi-fl1225. kihalván, B.-et Limburgi Henrik, Hl.
Adolf B.-i gróf veje kapta meg. 1348-ban Henrik férflága is kihalt ekkor Gerhard, Jülich hercegének
íla örökölte ennek 11a II. Vilmos 1380. Vencel királj-tól megkapta a hercegi címet és ezóta B. hercegség. 1423. I. Adolf Jühlich hercegséget szerezte meg ez idótól kezdve a XIX. sz. elejéig
a két hercegség egj'esülve maradt. 1511-ben III.
János, KJeve ura örökli ókét. 1609-ben János Vilmos gyermektelenül halván el, B. hercegséget II.
Rudolf Habsburg-birtokká akarta tenni, de egy
koalíció ezt meghiúsította Brandenburg és Pf alzNeuburg urai, az elhimyt herceg legközelebbi rokonai kapták B.-et de köztük is csakhamar kitört
a \iszály, amelyet az 1614. xanteni egyezség szüneszerint B. és Jülich Pfalz-Neuburgtetett meg
nak jutott. 1742-ben B.-et Károly Tódor választó
a sulzbachi ágból, 1799-ben pedig pfalz-z\veibrückeni Miksa József kapta meg. 1806-ban elfoglalta
I. Napóleon, nagyhercegséggé tette és Mnratnak
adta 1807. tetemesen megnagyobbította 1808.
négy départementba (Rajna, Sieg, Ruhr és Ems)
osztotta fel (ter. ekkor 17,350 km* volt 878,1571.).
Murát a nápolyi királyi székbe emelteti'én, B.
nagj'hercegséget Hollandia királyának fia, Bonaparte Lajos kapta meg. A bécsi kongresszus Poroszországnak ítélte oda. Ma B. területe Düsseldorf
és Köln közigazgatási kerületek közt oszlik meg.
V. ö. Koernkke Artúr, Gesch. d. B.-sehen Amtsverf assung Hengstenberg. Das ehemalige Herzogthum B. (Blberfeld 1897).
2. B., azeltt falu,
ma Stuttgart (1. o.) külvárosa. 3. B., falu Oberbayem bajor kerületben a Stambergi-tó K.-i partján, (1900) 349 lak., királji kastéllyal ez II. Lajos
bajor királynak volt kedvelt tartózkodási helye,
aki 1886 június 3. itt ölte magát a Starnbergitóba a királyi kastély parkjában szienitszobor
(1101) B.

els
ága

B.-i

;

;

:

:

;

:

:

:

;

—
—

—

Bergramasco juh

Lengyelországot, mire B. lépett a helyére. Állásában mindvégig rendkívüli szigorúságot fejtett ki.
Kegyetlenségének sikerült a Varsóban székel
nemzeti kormányt elnyomni s a felkelést vérözönbe fojtani. 1867-ben tábornaggyá és a birodalmi tanács tagjává nevezték ki, hanem azért a
lengyelországi helytartóságot megtartotta s Var
sóban maradt haláláig. V. ö. Neue Bilder aus der
Petersburger Gesellschaft (3. kiad. Leipzig 1881).
2. B., Leo, német író, szül. 1862. ápr. 29. Zempelburgban (Poroszország), megh. 1908. júl. 13,
Berlinben. Az új irodalmi mozgalomnak a 80-as
években egyik elharcosa. Irt Ibsenrl (1887),
Wildenbruchról (1888), KeUer Gottfriedrl (1889).
Egyéb, számos politikai és irodalomtörténeti dolgozatai közül a fontosabbak Das sexuelle E^roblem in der modemen Literatur (5. kiad., 1900)
:

:

Der Naturalismus

(1892);

Der Übermensch

in

der modemen Literatur (1897) Essays (1905)
Heine, Nietzsche, Ibsen (1908). Kezdetben dr. Pascal és Ludwig Gorel álnevek alatt írt.
3. B., 0. F, álnév, 1. Ebersberg.
Berga, járási székhely Barcelona spanyol tartományban, hegyek közt, a Llobregat egy mellékvizénél, vasút mellett, (i9oo) 5465 lak., gyapotfonással és szövéssel, régi várral, 12í)0. alapí;

tott

kórházzal.

A

karlista

háborúkban szerepet

játszott.

Bergaigne, J^&eZ,kiváló francia szanszkrit tudós,
Vimyben (Pas-de-Calais), megh. 1888
aug. 6. Elbb a szanszkrit nyelv repetitora volt az
szül, 1838.

Ecole pratique des hautes études-ben. Parisban
intézetnek igazgatója, és a
Paculté des Lettres-ben a szanszkrit nyelvnek, meg
az összehasonlító nyelvészetnek tanára lett. F-

késbb ugyanazon

munkássága a Rigveda körüli nyomozásokra terLegfontosabb muükája La reiigion védiqne
(Paris 1878—1883, 3. köt.). Sokat köszön neki a
tudomány a védák szókincsének rendezése, tudományos megállapítása, valamint a védai felfogásnak egyszersítése körül. Más fontos dolgozatai

jed.

Quelques observations surles flgures de rhétorique
dans le Rig-veda (1880) Manuel pour étudier la
langue sanscrite (1884) Manuel pour étudier le
sanscrit védique (1890). Ez utóbbi V. Henry társágában jelent meg, már halála után.
Bergama, város Szmirna vagy Aídin kisázsiai
(jelenleg emlékkápolna) jelöli meg ezt a helyet.
Berg, 1. Fjodorovics Fjodor, orosz tábornok, török vilajetben, Szmirnától É.-ra, közel a Földszül. Sagnicz várban, Livoniában, 1790 máj. közi-tenger partjához, 18,000, felében görög lak,
•26., megh. Szt.-Pétervárott 1874 jan.
18. Részt A város szomszáiságában vannak a régi Pergaett az 1828 -29-iki török és 1831-iki lengyel há- men romjai (1. o.).
borúban. 1849. Bécsben tárgyalásokat folytatott,
Bergamasca, Bergamo olasz tartomány É.-i hemikor az osztrák császár az orosz cár segítségéért gyekkel takart része, amelyet a Bergamói Alpok
folyamodott a magj-ar szabadságharc leverése cél- választanak el a Valtellinától. A Brembo, Serio
jából. Jutalmul osztrák gi'óíl méltóságot kapott. és Dezzo öntözik, amelyeknek természeti szépsé1854rben Esztóniát védelmezte. Ezután Finnor- gekben gazdag völgyeik vannak; ezek: a Val
szág fkormányzójává nevezték ki. II. Sándor cár Brembana, Val Seriana és a Val di Scalve. Az
finn grófi címet adományozott neki. Finnország- els kettben a havasi hegyvidék szépségei a Poban különben nagyon népszertlen volt, mert sikság termékenységével egyesülnek, a Val di
ellenezte a finnek szabad fejldését s a cár kény- Scalve ridegebb.
telen volt ót 1861 végén állásától felmenteni. Az
Bergamasca, már Shakespeare Szentíván1863-iki lengjél forradalom kitörése után azon- éji álmá-ban emlegetett régi olasz tánc. Bergamo
ban B. megint befolyásos hatáskörhöz jutott ad- vidékérl való. Mint énekes és mint hangszeres
látusa lett Konstantin nagyherceg helytartónak s darab is szerepel.
tényleg minden hatalom az ö kezében volt, anyBergamasco jnh, Lombardiában honos, nagy
nyira, hogy a nagyherceg nemsokára el is hagyta test juhfajta, 82 cm. magassággal nagy fülei
;

:

;

:

.

:

;

;;
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lelógnak, miért lelógó fül juhnak is nevezik.
Szarvtalan, 60-75 kg. él súllyal. Gyapja 10-15
cm. hosszú, durva; fejenként 2V3— * kg. gyapjút
ad. Gyakran szül ketts bárányt. Ausztriában is
igen el van terjedve, gyakran merino keresztezésére használják.
Bergamo, 1. a hajdani Lombardia 8 tartományának egyike Sondrio, Brescia, Cremona, Milano ós

Como tartományok

—

Bergen

Bergamott-körték

(növ.), 1.

Körtefa.

Bergamott-olaj, a citrus Bergamia Risso
gyümölcse kérgének borsárga illó olaja, ami
gyakran zölden kerül kereskedésbe (rézedényektl). Kellemes illatú, sok likrnek, illatszernek
(kölni víz) alkatrésze.

Bergamott-szll (Muscat Bergamotte). Csemege szllfajta bogyói nagyok, egyenetlen f ej;

2816 km* területtel ós ldésüek, gömbölyek, húsosak, vastag héjjal és
sajátságos tuja-muskotályillat-féle zamattal. Kö(1909) 519,720 lak. D.-i része sik, É-i részét az ügynevezett B ergamascát a B -i mész- és dolomit-alpok zépérés hosszú metszést kíván,
takarják, amelyekben a Val Brembana, Val SeBergara, város, 1. Vergarariana és Val di Scalve gyönyör völgyek terülnek
Bergdama, a hererók egyik ága, 1. Hererák.
el. Az említett völgyek vizein kívül B.-t még az
Bergedorf, 1. Hamburg szabad városhoz tartozó
Adda, az Oglio öntözi K.-i részében fekszik az kerület 85-4 km* területtel, 23,728 1. B. városon
Iseo. A magasabb részeken a lakosok ffoglal- (1. alább) kívül magában foglalja az úgynevezett
kozása az állattenyésztés a sík részek gabonát, Vierlande-t, négy községet. B. vagy Landherrenszöllt, déligyümölcsöket és rizst teremnek; a schaft B. sík és nagyon termékeny föld, amelyen a
hegyekben vasércek, márvány és szén található gabonanemüeken kívül sok gyümölcsöt ós zöldséget
az alacsonyabb helyeken virágzó a selyem- és termesztenek és sok szarvasmarhát tenyésztenek.
pamutfonó meg szöv-ipar. Ásványvizek Tres2. B., város a Bille mellett Hamburgtól 15 km.core, San Pellegrino stb. meUett vannak. B. há- nyire, (1905) 12,384 lak., régi kastéllyal, tégla-, sör-,
rom kerületre oszlik ezek B., Clusone és Tre- kefe-, gomb-, brgyártással, üveghutákkal. 1868
óta tartozik Hamburghoz.
viglio.
2. B., tartomány és püspökség székhelye a
Bergell ( Val Bregaglia vagy Pregala), a sebes
Brembo és Serio között lev dombokon, 50 km.- viz Maira vagy Mera 25 km.-nyi hosszú völgye
Graubünden svájci kantonban és Sondrio olasz tarnyire Milánótól, vasút mellett, (i908) 47,772 lak.
selyem-, posztó-, pamut-iparral, fém-, cement-, fa- tományban, (1900) 1780 lak. B.-i része a magas
és téglagyártással fest- és szobrász-akadémiá- hegységek jellegével bir, D.-i részében már jóval
val, jelentékeny közkönyvtárral. Fels (citta) és melegebb; amott a havasi gazdálkodás, emitt a
alsó (i borghi) városra oszlik amazt kis erssé- földmívelés az olasz nyelv lakosság ffoglalkogekkel ellátott falak környékezik mindkettt a zása. V. ö. Lechner, Das Tal B. (Leipzig^l874).
Strada Vittorio Emmanuele köti össze, amelyben
Bergen, 1. stift vagyis tartomány Norvégiában
sikló vezet fel a magasabb részekre. 65 temploma Trondhjem, Kristiania, Kristiansund és az Északiközött kiválóbbak a dóm (igen régi épület, 1689. tenger közt, amely keskeny öblökben, fjordokban
Fontana vezetése mellett restauráltatott), a Sta nyúlik be a szárazföldbe és ott számos szigetet alMaria Maggiore a pompás Colleoni kápolnával, kot. Földje hegyes és kevésbbé termékeny. TerüDonizetti síremlékével; egyéb kiváló épületek: lete 39,330 km*, (1900) 342,688 lak. A tartomány
a Palazzo Vecchio (della Ragione), az Accademia magában foglalja B. várost (1910: 76,917 lak.),
Can'ara értékes képtárral, a színház, a városháza, Nordre (É.-i, 88,948) és Söndre (D.-i) Bergenhuus
Viktor Emánuel, Garibaldi, Donizetti és Torquato (135,337) kerületeket és Romsdal Söndmör járását
Tasso emlékszobrai, végre az úgynevezett Fiera, (46,224).
2. B., B. stift fvárosa, Kristiania után
nagy képület 540 bolthelyiséggel és minden sar- Norvégia legjelentékenyebb városa, püspökség
kán egy nagy teremmel, amelyben azeltt híres és Söndre-Bergenhuus ker. szókhelye, a Byfjord
vásárokat tartottak. B. Donizetti születése helye. Vaagen-öblónek partján, amely a város mögött
B. alkalmasint a rómaiak Bergomuma, a közép- szép medencét alkot eimek partjai szép fasorokkorban többször cserélt urat; 1428. Velence hatal- kal vannak beültetve, vasút mellett (1910) 76,917
mába került; 1797-ben a Cisalpin köztársaság- lak. A városnak nagyobbára szk utcái a partok
nak volt része ós Serio département szókhelye, mentét követik, de villák és cottage-ok minden
1814—59. Ausztriához tartozott. V. ö. Bonchetti, irányban el vannak szórva. B. három részbl áll
Memorie storiche della cittá e chiesa di B. (B. a tulajdonképeni városból, Sandvigenböl és Nöstetbl; a házak majdnem mind fából épültek;
1805-39).
Bergamói Alpok néven foglalják össze a Ke- éppen ezért monumentális épületei nincsenek. Teleti Alpok kristályos zónájának azt a részét, amely reinek száma 6 legszebb és legélénkebb a Torvet
a Como-tó, a Valtellina, az Oglio-völgy és az Iseo vagyis halpiac és a városháztér. A kiköt bejáratáa Pizzo di nál áll a Bergenhuus citadella, amelyet B. alapító között van. Legmagasabb csúcsai
Coca (3052 m.), Pizzo del Diavolo (2927 ra.), Monté tója, Olaf K jTre építtetett és amelyben Norvégia és
Redorta (3037 m.) és Monté Gleno (2883 m.). Dél- Dánia egyesítése eltt gyakran laktak a norvég
rl Lombardiai Alpok néven mezozoosz-kori réte- királyok. Templomai (5) közül a legérdekesebb és
gek simulnak hozzá. V. ö. Guida-Itinerario allé legszebb a Mária-templom, amely a XII sz.-ból
való egyedül ennek van két tornya szép épülete
Prealpi Bergaraasche (Milano 1900).
Bergamotta v. bergamott-íitrom (»«.), ke- még a városháza, a Bergenhuus nev, XIII. sz.-ból
mónyhéjú citromfaj (Citrus hergamea Risso), po- való és újabban restaurált kir. kastély a börtöne,
gácsa- v. körtealaku, a tetején köldökös vékony- a régiségekben és különösen az ország természeti
héjú, aranyszín gyümölccsel. Belle lesz a herga- viszonyait teljesen feltüntet tárgyakban gazdag
múzeum. B. ipara nem jelentékeny csupán hajómott-olaj (1 0.).
közt,
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szappanfzésre és keztyükészltésre szo- nem tudták csak a párisi béke szolgáltatta ki.
A lakosság fö kereseti forrása a kereske- Falait 1867. lerombolták.
Bergenroth, Gustav, német történetíró, szül.
delem a partvidékekrl a norvégek nagj'obbára
ide hozzák, évenkint kétszer tartott vásár. «stavne» Oletzkóban 1813 febr. 26., megh. Madridban 1869
idején fképen a halászat termékeit és itt cserélik febr. 13. Kalandos vándorélet után 1857. Angliábe azokat pálinkáért, dohányért, gabonáért, liszt- ban levéltári kutatásokkal foglalkozott, melyeket
ért, posztóért, gyarmat-ái-íúcért stb. Jelentékeny a simancasi levéltárban folytatott. Oklevélgyjkereskedelmi cikk még a fa. 1907-ben B. kikötjé- teménye Calendar of letters, despatches and state
ben 1482 hajó fordult meg több mint 800,000 papers relating to the negociations between Engtonnatartalommal. A kivitel föcikkei: hering, land and Spain (London 1862—68, 3 köt.), a Tudortkehal, tengeri rák, egyéb halászati termékek dinasztiára nézve fontos munka. A Sybel-féle
és fa. B.-ben az Osztrák-magyar monarchiának folyóiratban azt igyekezett bebizonyítani, hogy
konzula székel. B. 1070. alapíttatott; a német V. Károly császár anyja, Johanna, nem volt rült
hanza-városok itteni ügyvivségei IM. nyertek és hogy fla politikai okokból kínpadra vonatta,
megersítést, de 1559. a norvégek elzték ket. de B. bírálói állításait megcáfolták.
Berger, 1. János (pleissei báró), osztrák táSzülvárosa Ole Bull hegedmvésznek, Dahl
bornok, sziU. XagjTQartonban, Sopron vármegyéfestnek és Lassen orientalistának.
3. B., község Kassel porosz kerületben, (i905) ben 1768., megh. Sopronban 1864. 1786-ban mint
4793 lak., szUmüveléssel. 1759 ápr. 13-án a har- hadapród ahadseregbe lépett. Részt vett azl787
madik sziléziai háborúban a franciák Broglie ve- 1789-iki török hadjáratban, hol Belgrádnál sebet
zérlete mellett a porosz-hannoverai csapatokat, is kapott, valamint a francia háborúkban 1793
akiket Braunschweigi Ferdinánd vezérelt, itt meg- 1815-ig. Kitüntette magát Werwichnél (1793),
verték.
4. B., város Belgiumban, 1. Mons.
5. Würzburgnál (1796), Hausennól (1809), LipcséB; község B. -Holland hollandi tartományban Alk- nél (1813), St.-Julien és Les Lusiettes mellett
maar közelében, ismeretes az 1799 szept. 19-ón (1814). Fokonkint ezredessé lépett el és a Mária
itt vívott ütközetrl, amelyben a francia-hollandi
Terézia-rend lovagkeresztjét kapta a pleissei báró
csapatok Brune és Daendels vezérlete alatt a Yorki címmel. 1824. vezérrnaggyá nevezték ki. 1831.
herceg vezérelte angol-orosz had egy részét meg- Tirol katonai fparancsnokságát vette át s nem
verték, aminek következménye okt. 10-én az sokkal utóbb altábornaggyá lépett el. 1837. Tealkmaari egyezség és az orosz-angol csapatoknak mesvár, 1844. pedig Arad várparancsnoka lett.
elvonulása volt.
6. B., járási székhely Stral- A magyar szabadságharc alatt nagy szolgálatot
sund (ettl 26 km.-nyire) porosz közig, kerület- tett a bécsi udvarnak az által, hogy Arad várát a
ben, vasút mellett, (1900) 404 lak., br- és pástétom- magyar hadsereg ellen 9 hónapig szívósan védelgyártással a mellette emelked Rugardon (91 m. mezte. Jutalmul táborszemagyi méltóságot és a
magas) az egj'kori rügeni hercegek kastélyának Lipótrend nagykeresztjét kapta. 1850. nyugalomba
romjai és eg>' 27 m. magas kilátótorony van.
vonult.
Bergengócia, 1. Óperencia.
2. B. János (Ev.), teol. doktor, esztergom-fegyBergenhuus, kastély, 1. Bergen 2.
házm. áldozópap és eg>'. r. t., szül. Budapesten 1841
Ber§^euia Mönch (növ.), a Saxifragaceae (K- nov. 23., megh. 1909 júl. 4. Tanult Pesten, Nagyrontófélék) család génusza, meljTiek fajai Közép- szombatban, Bécsben. 1874 óta a bpesti egj'et.
Ázsia hegyeiben honosak. Ével, rhizomás, kórós teol. karán az ószövetségi tudományok és értelnövények. A himalájai B. cüiata (Royle) A. Br. mezéstan, a szentirás-magyarázat s a héber
nagy, szép virága miatt több változatban kulti- nyelv ny.r. tanára. 1880— 81-ig az egyetem rektora
vált kerti növény. Kedvelt kerti fajok még ezek
volt. 1898 jaszti címzetes apát, 1909. udv. tanáB. cordifolia A. Br., az Altai-hegységben honos, csos lett. Fiatalabb korában a szépirodalommal
a B. purpurasceus Engl. szintén, himalájai ho- is foglalkozott és magyar, st görög költeményenosságú.
ken kívül különféle ünnepélyes alkalmakra maBergen-op-Zoomiv. Berg-op-Zoom ,^«d — íóm), gyar és latin ódákat irt. Esztergomban Májer Istmegersített város Észak-Brabant hollandi tarto- ván alatt a Korkérdések s Ismeretterjeszt Népmányban, a csatomázott Zoom partján, közel ama iratok c. füzeteket szerkesztette (1868—69) és az
helyhez, ahol az Escaut keleti ágába torkollik, ottani irodalmi egyletnek titkára volt. Vegyes
vasút mellett, (1900) 13,663 lak. mocsarakkal kör- tárgyú cikkei a Pesti Hiraökben, Magyar Sionnyékezett, 1699—1700. Coehom mérnöktl épí- ban és a Religióban jelentek meg Kéziratban:
tett egykori várát sokáig bevehetetlennek tar- Tractatus de virtutibus cardinalibus Az amerikai
tották. Anvers-rel szemben
kereskedelmi je- rendszer stb. V. ö. Szinnyei, Magyar írók Zellilentsége nagyon megcsökkent. Fbb iparágai ger A. Bgyh. írók csarnoka.
a tégla- és a sörgyártás meg a cserépedényké3. B. Krisztián, szül. 1878. Budapesten, u. i.
szitós; újabb idben az osztriga tenyésztése is végezte középiskoláit, hosszabb idn át dolgozott
jelentssé vált. A németalföldi szabadságharcban a müncheni egyetemen Röntgen tanárnál, majd a
1577. a fölkelk elfoglalták és a spanyolok több budapestin Klupathy tanár laboratóriumában,
táraadását{1588. 1597, 1605 és 1622) visszaverték. akivel egjütt készült nagy feltnést kelt találA franciák azonban 1747. LöwendahI marsall ve- mánya, a hanggal történ távkapcsolás (1908) küzérlete mel lett elfoglalták az aacheni béke a hollan- lönösen a tengeralatti hadászat céljaira bir nagy
diaknak visszaadta. 1795. Pichegru ismét elfog- fontossággal Berger- Klupathy -féle találmány)lalta a franciák részére az angolok 1813. ostrom
4. B. Vilmos, magyarországi születés északalá fogták a francia (k'séget, de a várat elfoglalni amerikai politikus, az Unió els szocialista képépítésre,
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viselje. Erdélyben szül., szász család sarja atyja
magával vitte Amerikába, Mil"waukee-be, ahol B.
a szocialisták élén nagy tevékenységet fejtett ki
és 1910. képviselnek választották.
Berger, 1. Alfréd, báró, a bécsi Burg-szinház
igazgatója (1910 óta), szül. 1853. ápr. 30. Bécsben,
ahol jogot és bölcsészetet tanult. 1887— 1890-ig
mvészeti titkára volt a Burg-szinháznak, s irodalmilag is föltnt verseivel, de kivált dramaturgiai dolgozataival. Mint egyetemi magántanárt
;

hívták meg Bécsbl a hamburgi Schauspielhaus
élére, melyet éveken keresztül nagy szerencsével
igazgatott s ennek a mködésének gyümölcse
legújabb kötete, melyet Meine Hamburgische
Dramaturgié címmel 1910. adott ki. Ezenkívül
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(Bécs 1861) c. mvét tette közzé, melyben a Magyarországgal való kiegyezést szükségesnek mondotta.
A parlamentben pedig a magyar kiegyezés mellett
kardoskodott, csak úgy tartván lehetségesnek,
hogy a f ebruáriusi osztrák alkotmány igazi alkotmánnyá váljék. A Belcredi bukása után (1866)
megejtett választások alkalmával B. a birodalmi
gylésbe választatott. Az 1867 dec. 30. kinevezett
polgári minisztériumban tárcanélküli miniszter
lett, mely állásban mint elmés és szatirikus szónok kitnen bevált. Midn 1869 decemberben B.
a minisztériumban hasztalan sürgette az alkotmány revízióját és a közvetlen birodalmi választások behozatalát, Taaffe gróffal és Potoeki gróffal kilépett a minisztériumból (1870 jan. 17.).
V. ö. fiainak, B. Alfréd és Wilhelm báróknak

Dramaturgische Vortráge (2. kiad.,
"Wien 1891) és Studien und Kritiken (2. kiad.. közös munkáját: lm Vaterhaus (Wien 1901).
Leipzig (1900), Buch der Heimat, (Berl. 2. k. 1910.)
5.
B., Johann Nepomuk, sakkjátszó, szül.
B. felesége Hohenfels Stella (1. c), a bécsi Burg- Grácban 1845 ápr. 11-én. A gráci kereskedelmi
szinház színésznje.
akadémia tanára. Els nyilvános gyzelmét 1863.
2. B; Ernst, fest és mkritikus, szül. 1857 aratta Düsseldorfban, majd 1878. a gráci sakkjan. 3. Bécsben. Eisenmenger és Makart voltak versenyen nyerte el az els díjat. 1876— 1883-ig
mesterei. 1883-ban Münchenbe ment, s ez idtl több nagyobb német sakkversenybl került ki
fogva alkotta nevezetesebb mveit, fképen a gyztesen. Kiválóbb munkái: Das Schachproblem
régi velencei életet ábrázoló képelt. Emellett azon- (Leipzig 1884); Theorie und Praxis der Endspiele
ban a íestötechnika történetének kutatásával is (u. 0. 1884) Katechismus des Schachspiels (u. o.
foglalkozik, így kísérletet tett a pompeji falfes- 1891), továbbá szerkesztette a Schachjahrbuch
tés, az antik enkausztika, Van Eyck technikájá1893. és 1899. évi köteteit.
nak rekonstrukciójára. 1903-ban a müncheni
6. B., Liidwig, német zongoramvész és zenefestöakadémia tanára lett. Irodalmi mvei Bei- szerz, szül. Berlinben 1777 ápr. 18., megh. u. o.
tráge zur Entwickelungsgeschichte der Maltechnik 1839 febr. 19. 1801-ben Clementi tanítványa volt,
(München 1893—1901); Katechismus der Farben- kivel 1805. Pétervárra, 1812. Stockholmba ment,
lehre (Leipzig 1898) Die Technik der Aquarel- hol Stael asszony B. iránt nagyon érdekldött
lenmalereí (1901); Böcklin's Technik (München Londonban újra összetalálkozott Clementivel, ki
bevezette a nyilvánosságba. Híres dalsorozata
1906).
3. B., Johann Erich von, német filozófus szül. Die schöne Müllerin; Andreas Hofer; Theodor
1772 szept. 1. Faaborgban Fünen szigetén, megh. Korner stb. Mendelssohnnak, Taubertnek, Henselt1833 febr. 22. Kiéiben. Pilozóflai és természettu- nek stb. ünnepelt tanára volt.
dományi tanulmányai után eleinte Holsteinban
7. B., Wilhelm, német zeneszerz, szül. Bosgazdálkodott, majd Kiéiben egyetemi tanára lett tonban 1861 aug. 9.,megh. Jenában 1911 jan. 15.
az asztronómiának, 1823-ban a filozófiának. Schel- Berlinben Kíel tanítványa, majd Scharwenkánál
linghez áll közel, fömüvóben AUgemeine Grund- tanár 1903. Meiningenben udv. karnagy (Steinzüge derWissenschaft(5 köt., 1817 1827), a moz- bach Fritz utóda). Zongora- és kamarazenemvekgás fogalmával akarja a szellemes természet vilá- tl fel a nagy ének- és zenekari mvekig (Meine
gának kapcsolatát megértetni. Tanítványai közül Göttin, pályanyertes) közel 100 mvet írt.
való Trendelenburg. V. ö. Ratjen J., Erich v. B.
Bergerac (ejtsd berzsörák), arrondissement székLében (1835).
helye Dordogne francia départementban, termé4. B., Johann Nepomuk, osztrák államférfi és keny síkságon, a Dordogne jobb partján, amely itt
jogász, szül. Prossnitzban, Morvaországban 1816 a Madeleine külvárost a város többi részétl elvászept. 16-án, megh. Bécsben 1870 dec. 9. Már mint lasztó Caudan egy ágát veszi föl, (i906) 15,623
ügyvédjelölt több rendbeli értekezést írt «a polgár- lak., szép parochiális templommal, papír-, köteljog és magánjog fogalmáról és rendszerérl)) és a es brgyártással, vasm vekkel B. élénk kereske«jogbölcsészet alapfogalmáról)). Emellett napi ós dést folytat borral, malomkövekkel, gabonával és
élclapok számára is dolgozott. ISié-ben kinevez- szarvasgombapástétommal. A XV. ós XVI. sz.-ban
ték a Teréziánumhoz a büntet- és észjog segéd- igen élénk volt a kereskedelme ez idben állítótanárává. 1848-ban Irta A sajtószabadság és a lag 70,000 fre emelkedett a lakossága. A nansajtótörvény c. mvét; azután a frankfurti nemzet- tesi ediktum visszavonása mintegy 40,000-rel
gylésbe választották, ahol a nagynémet és radiká- apasztotta lakóinak számát.
Bergerac (ejtsd berzsörák), Savinien Oyrano de,
lis párttal 8zavaa;ott. Majd mint ügyvéd ós író
dött Bécsben. Mvei Die österr. Wechselordnung francia író, szül. Parisban 1619., megh. 1655. A
(Wien 1850); Zur Theorie des österr. Privatrechts királyi testrség kebelébe lépett, hol köteked
(1856); Über die Todessti-afen (1864). 1861-ben természetérl lett híressé. Állítólag több mint ezer
a bécsi városi tanácsba és az alsóausztriai tarto- párbaja volt, nagyobbrészt közmondásszer nagy
mánygylésbe választották, mely utóbbi
1863. orra miatt, mely állandó gúnyolódás tárgya volt.
a birodalmi gylés képviselházába küldte. Meg- Mint író eredeti, szellemes tehetség. Munkái Lettelzleg a Zur Lösung der östeiT. Verf assungsfragé res (szatirikus tárgyú levelek); L'histoire co:
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mique des États et Empire de la Lune, valamint
L'histoire comique dos Etats et Empire du Soleil.
Ezekbea a holdba és napba való utazásokban sok
saellemes, szatirikus megjegyzés található. Agrippine c. tragédiája (1653) és Le Pédant joué c.
viüjátéka (164) részleteikben ötletes müvek. Ez
utóbbinak nem egy motivnmát átvette Moliére
összegyjtött müvei Oeuvres (3 köt.) elbb
is.
1741., majd 1858., legutóbb 1900. jelentek meg.
Rostand (1. o.) 1898. drámát írt Cyrano de B.ról, mely mindkettjük nevét az egész világon
ismertté tette. V. ö. Magne, Le CjTano de l'histoire (Paris 1903); &a/>ó Károly, C. deB. (Buda-

—

Bergh

gokat adó berendezés, mely fleg a vízalatti naszádok közötti telegráfozás dolgában nagy haladás. A találmány továbbfejlesztését egy kísérleti
társaság végzi s az osztrák-magyar haditengerészet is támogatja. Megemlítend, hogy a hang
segélyével való távolhatás demonstrálására (a levegben) a feltalálók igen szép és egyszer eszközöket szerkesztettek, melyek meglep hatásukkal érthetvé teszik azt a feltnést, melyet a találmány els bemutatásakor (1908 nov.) az ország
határain túl is keltett. L. még Submarin telegráfia.
Bergeron-kór, a hisztériának az az alakja,
mely Vitus-táncszer rangosokkal jár.

Berget (ejtsd: berzsé), Alphonse báró, francia ter1903).
Bergerat (ytsd: bensírá), Auguste Emilé, francia mészettudós, sztü. Schlettstadtban (Alsó-Elszász)
költó és író. szül. 1845. ápr. 29. Parisban Elsó sike- 1860 nov. 24. Tanulmányai végeztével a terrét már húsz éves korában aratta Une amié c. egy- mészettudományok doktora lett, majd a párisi
felvonásos vígjátékával, mely a Comédie Fran- egyetem geofizikai tanszéke mellett mködött.
caiseben került szinre. Gáliban álnév alatt állandó K^bb a párisi egj'etem és az Albert monacói
tárcaírója lett a Figarónak. Tárcái összegyjtve fejedelem alapította Institut océanographique tais megjelentek Vie et aventures du sieur Caliban nárává nevezték ki. A Magy. Természettudomá(1886) Le livre de Caliban (1887) és Le rire de nyi Társulat 1910. levelez tagjává választotta.
Caliban (1890) c. kötetekben. Drámai müvei közül Számos munkája közül nevezetesebbek Le<,'ons
kitntek La nuit bergamasque és Enguerrande c, de Physique général (Chappuis-vel közösen írt
versben írott drámai költeményei. Nagy sikere munka, 2. kiadás. 1908, 4 köt) Cours de Phyvolt Plus que reine c. színmüvének (1899), mely sique (1904)
Le Rádium (5. kiadás 1908) Phy-
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Napóleon válásának történetét tárgyalja, össze- sique du Globe et Météorologie (a francia Acagyjtött színdarabjai (Théátre complet) 7 kötet- démie des Sciences-töl megkoszorúzott munka,
ben jelentek meg 1901. Kiadta apósának, Théo- 1904 megjelent magyarul is a Kir. Magy. Term.phile Gautier-nek (1. o.) emlékiratait és levele- tud. Társulat kiadványában 1910, továbbá orosz
zését.
nyelven is) La Route de l'Air (1910. megjelent a
Berfcére (franc, ejtsd: bensér), pásztom annyi Kir. Magy. Term.-tud. Társulat kiadványában,
is, mint széles, alacsony párnás szék, de bizonyos
továbbá angol, orosz és holland nyelven is).
ni fejéknek is a neve. Bergerie a. m. pásztorság,
Berggiesshübel, kis város Drezda szász kerüpásztordal. vagy pásztortánc. Bergerette, pásztor- letben, Pima j.-ban, vasút mellett, (1905) 1373 lak.,
dal így hívják egyszersmind Franciaországban vasércbányászattal és vastartalmú ásvány vízfüra mézes bort.
dvel; igen szép környékkel. 1813 aug. 22. a szöBergeret (ejtsd berzsörés), Jferre Xolasque,fTSin- vetségesek Wittgenstein vezérlete alatt Saint-Cyr
cia fest, szül. Bordeauxban 1782 jan. 30., megh. francia marsaUt itt legyzték és az utat az Érc1863 febr. 21. Dávid hatása alatt fejldött. Nagj' hegj-ségen át maguk számára megnjitották.
történeti képei (Rafael temetése Napóleon és SánBeiggreen, Andreas Péter, dán zeneszerz, szül.
dor cár Tilsitben; Tizian halála, stb.)nagy sikert Kopenhágában 1801 márc. 2., megh. u. 0. 1880
arattak és 'nagyrészt francia állami gjüjtemé- nov. 8. Jogászból lett 1834. kamagj' és orgonás.
nyekbe kerültek. B. tervezte a párisi Vendóme- 1829 óta írt nagyobbszabású zenemüveket (Oehlenoszlopon csavarszeren végighúzódó domborm sehláger drámáihoz stb.), majd Büledet og bustan
legnagyobb részét.
c. víg operát, zongoramüveket, dalokat. 1836 óta
Berger-Klapathy-féle találmány, a távolba Musikalisk Tidende c. lapot szerkesztett. Tizenegy
való hatás drót nélkül. Míg a Marconí-féle telegrá- kötetben mindenféle nemzet népdalait gyjtötte
fozás, Ul. távolba hatás a levegn keresztül elek- össze
Folke\i8or, Folkesange og Melodier címtromos hullámokkal történik és ezért a levegben mel (2. kiad. 1864).
ehrndezett szerveket (antenna) nem nélkülözhet,
Bergh, 1. Johan Edvard, svéd fest, szül. Stockaddig a Berger-Klupathy-féle szerkezet célja tá- holmban 1828 márc. 29., megh. 1880 szept. 23.
volba való hatások \iz alatt való létrehozása. Erre Düsseldorfban Gudének, Genfben Calamenak volt
különösen szükség van a mindinkább fokozódó tanítványa és 1857: Stockholmban letelepedve,
jelentség tengeralatti hadászatban, ahol min- mestereinek hatása alatt festett képeivel, meden berendezés fkelléke az, hogy mentes legyen lyeknek motívumait utóbb kizárólag Svédországa víz szine fölé emelked részektl. A találmány ból merítette, nagj- hatást gyakorolt a s\'éd tájalapgondolata az, hogy a vizet, mint rugalmas képfestés fejldésére.
közeget és kitn hang\'ezett használja fel a ha2. B.jLaurentPhilippe Charlesvan den, némettás továbbítására. Berger-Klupathy berendezése alföldi történe túró, szl.Düsaeldorfban 1805 jún.20.,
a feladó állomáson vízalatti hangfejlesztbl, a megh. 1877 szept. 17. Értékes történeti munkái
fogadó állomáson hangfelfogóból áll. A Berger- vannak, mink Gedenkstukken tot opheldering
Klupathy-féle hangfejleszt több alakja ismere- der nederlandsche geschiedenis, Register van Holtes, melyek közül különösen figyelemreméltó az, landsche en Zeeuwsche vorkanden (Amsterdam
mely szapora vizalatti robbanások segélyével ál- 1861) Oorkondenboek van Holland en Zeeland (u.
lítja el a hangot, továbbá egy tiszta zenei han- 0. 1866—73).
;

;

;

;

:

;

:

:

:

-;

-
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stb.).

4. B.,

Severin, svéd történetíró, szül. Stock-

holmban 1858

febr. 13.

;

;

;

portképe, saját arcképe a firenzei Ufüzi-képtár-

Berghem, fest,

1. Berchem.
Berghoíen, közs. Amsberg porosz kerületben,
Hörde j.-ban, (i905) 6108 lak. vasércbányával.
Berghofer Rudolf, osztrák-magyar altenger;

nagy, szül. Mezhegyesen 1840.

A

tengerészeti

1866. a lissai tengeri csatában.
különösen mszaki ismereteivel tnt ki
ós mint a tengerészeti mszaki bizottság elnöke
ós végül mint a hadügyminisztérium tengerészeti
osztálya fnökének helyettese jelentékeny befolyást gyakorolt a hadtengerészet mszaki ügykörére. 1903 ápr. 1-je óta nyugállományban van.
Bergisch-Gladbach, 1. Gladbach.
Bergk, Theodor, német filológus, szül. Lipcsében 1812 máj. 22-én, megh. Ragatzban (Svájc)
1881 júl. 20. Lipcsében tanult, 1836-tól mint gimn.
tanár, 1842-tl mint egyetemi tanár különböz
helyeken (Marburg, Preiburg, Halle, Bonn)
ködött.
érdeme a görög lírikusok alapvet,
kritikai kiadása (Poetae fyrici Graeci, 3 kötet
Leipzig 1843 4. kiadása 1882) és alapos tudománnyal élvezetesen megírt görög irodalomtörki, 8 részt vett

Késbb

m-

F

;

1. köt. Berlin
1872, a 2—4. kötetet halála után Hinriehs és Peppmüller adták ki 1883-87. 1894) Kiadta Anakreont (Leipzig 1834)
Aristophanest (u. 0. 1852)
Sophoklest (u. 0. 1859) Analecta Alexandrinorum
(Marburg 1846, 2 köt.). Nyelvészeti szempontból
fontos
Beitráge zur lat. Granma. (Halle 1870,
fleg Ritschl eUen). Kisebb filol. müvei két kötetben jelentek meg (Halle 1884—86).
Bergl, Johann, osztrák fest, szül. Königshofban (Csehország) 1718 v. 1719., megh. 1789 jan.
15-én. A bécsi akadémián tanult és azután is ál-

ténete (Griech. Literaturgeschichte,

;

;

:

Heinrich, német geográfus és történetbúvár, szül. Kleveben 1797 máj. 3., megh.
1884 febr. 17. Elbb tanár volt az ópit. akadémián, mely állását 1855-ben elhagyta. Híresek
1.

müvei

Fizikai atlasza (93 lap, 2. kiadás,
volt (új kiadásait
unokaöccse, Hermann B. rendezte sajtó alá), és

térképi

mal. Reichenberg-kastély és egyéb középkori erdítmények romjaival.

Tanulmányait Upsalában akadémiából 1859. minttengerész-hadapród lépett

végezte. Fbb müvei: Notice sur les archives
de Suede (megjelent a Revue Internationale des
Archives-ben 1896.) Svenska riksrádets protokoll (az 1634-40. évekrl 4—8 köt., Stockholm
1886 —96) Sveriges ridderskaps och adelns riksdagsprotokoU (az 1664—80. évekrl, 9—17 köt.,
u.o. 1891-1902). Az 1877. megindult Meddelanden
frán Svenska Riks Archívet c. folyóiratban kiadta az ú. n. Hispanica oklevélgyjteménynek
jegyzékét (1888) Drottning Maria Eleonóra och
drottning Kristinas förmyndarregering (1903)
fontos Gusztáv Adolfra vonatkozólag.
5. B., 8ven Richárd, svéd fest, B. Johan Edvard (1. 0.) fla, szül. Stockholmban 1858 dec. 28.
A stockholmi akadémián tanult, azután Parisban
J. P. Laurensnak volt tanítványa, fölváltva Parisban és Stockholmban ólt, utóbb hazájában telepedett le. Igen sokoldalú mvész, ki tevékeny részt
vesz a modern mvészeti mozgalmakban. Képei
nagyrészt svéd és norvég múzeumokban láthatók
a legkiválóbbak arcképei (nejének, Strindbergnek
arcképei, a müvészszövetség ehiökségének cso-

ban stb.).
Berghaus,

Bergrman
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3 B., Pieter Theodor Helvetius van den, németalföldi vlgjátékíró és költ szül. Zwolleban
1795., megh Hágában 1873. 1838-baa De Nevel
{a köd) c. darabjával tnt föl. Azonban késbbi
darabjai kevósbbé sikerültek (Hieronymus Jamaar

1839

;

:

amely úttör

m

landóan Bécsben élt, honnan azonban megbízásai
gyakran szólították más helyekre. A XVIII. sz.
a Sammlung hydrographisch-phys. Karten der termékeny freskófesti közé tartozik. Nagy dí-

Gotha

1852),

szít hatású, finom színezet, eleven falképeket
festett a melki apátságban, a St. Veit kastélyban
Bécs mellett, a kleinmariazelli templomban, Pielach kastélyban, a bécsi udv. könyvtár ú. n. ágostonrendi termében stb. 1776-ban festette ki a pálos
szerzetesek újonnan épített pesti templomát (mai
(Berlin 1842)
Die Völker des Brdballs (Leipzig egyetemi templom), melynek freskóképei B. leg1845—47, 2 köt új kiad. 1862) Deutschland seit kiválóbb mvei közé tartoznak. Tle valók azonhundertJahron (u. o. 1859—62, 5köt.);Wa8 man kívül Magyarországon a felselefánti ós máriavon der Erde weiss (Berlin 1856—60, 4 köt.) Brief családi (Bars vm.) egykori páloskolostorokban
wechsel mit A. v. Humboldt (1863).
Unokaöccse, fennmaradt fal- és mennyezetfestmények.
preuss. Seefahrer (Berlin 1840,

s.

k. é.) c. térkép-

gyjtemény. Különböz idszakos mveket adott
ki, legutolj ára a Geogr Jahrb.-t, melynek folytatása
aPetermann-féleMitteilungen. Egyéb mvei közül
nevezetesebbek AUgem. Lander- u. Völkerkunde
(Stuttgart 1837—40, 6 köt.) Grundriss der Geogr.
.

:

;

;

,

;

;

—

jeles térképrajzoló, szül.

Bergm., állatneveknél Bergman Tobem Olof

megh. Gothában 1890. Számos térképe közül legelterjedtebb és sok kiadásbau jelent meg a
Chart of the world c. fali térkép. Az vezetése

svéd természetbúvár nevének rövidítése.
Olof, svéd természetbúvár,
szül. Katherinbergben 1735 márc. 20., megh. Medeviben, a Wettem-tó melletti fürdben 1784 júl.
8-án. A kémia, mineralógia és farmácia tanára
volt az upsalai egyetemen, s tagja a stockholmi

2.

B.,

1828

Hermann, szintén

,

alatt új kiadásban jelent
lap) 7 részben. Említend

meg a Fizikai atlasz (75
még Magy. népisk. fali
:

térképek, Berghaus-Gönczy.

(1.

0.)

Bergman, Tohern

Berghausen, közs. Karlsruhe badeni kerület- akadémiának. Különösen ásványvizek összetételében a Pfinz és vasút mellett, (i905) 2186 lak. ce- nek megállapításával foglalkozott; továbbá számos ásványt elemzett. Tökéletesítette az analitikai
ment-, csavar- és téglagyárral.
Bergheim, több német helység neve a legje- kémia módszereit úgy, hogy az analitikai kémia
lentékenyebb B. város Felsö-Elszász német biro- egyik megalapítójának tekinthet. Az ásványokat
dalmi kerületben, az 111 egyik mellékfolyójánál, kémiai összetételük és kristály alakjuk alapján
17 km.-nyire Kolmartól, {1905) 2209 lak., jelenté- osztályozta. Megállapította tov. a savak és bázikeny bortermeléssel, téglagyárral és gipszmalom- sok ama mennyiségeit, amelyek szerint egymást
;

;

;

—

Berarmann

;
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Bergner, Rudolf, német etnográfus, író, szül.
Nagyszámú értekezést írt; a legfontosabbak összegjiijtve is megjelentek: Opuseula Lipcsében 1860., megh. Qrácban 1899 júl. 18. Több
physica, chemica et mineralogica (Upsala 1779— Ízben beutazta hazánkat. Munkái Siebenbürgen
1784, 6 köt.), németül megjelentek Tábor kiadá- (1884) In der Mármaros (1885) Deutsche Kolonien in Ungam (1886); Ungam(1888); Koloman
sában (Majna-Frankfurt 1782—90).
Bergmann, 1. Emst, német orvostanár, sebész, von Tisza (1889); Die orientalische Prage (1889)
szül. Ruyenben (Livland) 1836 dec. 16., megh. Zur Prage der Siebenbürger Saehsen (1891); Zur
Wiesbadenben 1907 márc. 25. Orvosi tanulmányait Topographie u. Bthnologíe Siebenbürgens (1892).
Bergneastadt (azeltt Isetistadt), város Köln
Dorpatban végezte. Részt vett az 1866 és 1870-iki
háborúban mint katonaorvos. 1871-ben Dorpatban porosz kerületben, vasút mellett, (i905) 3909 lak.,
telítik.

:

;

;

:

kinevezték a sebészet rendes tanárává. Az 1877-iki
orosz-török háborúban az orosz dunai sereg sebészeti ftanácsadójává nevezték ki és Miklós nagyherceg fhadiszállására osztották be. Több ütközetben vett részt. Ezután több sebészeti tanszékre,
mint a szentpétervári, kiewi, würzburgi, kapott
meghívást. Ó a würzburgitválaszt(3tta és ezt 1878.
foglalta el. 1882-ben Berlinbe hívták meg, ahol
haláláig mködött. B. sok katonai kitüntetésben
rószeslilt, porosz generális orvossá, titkos orvosi
tanácsossá stb. nevezték ki. Tiszteleti tagja volt
számos kül- és belföldi tudományos társaságnak.
Több tle ered mtét teszi halhatatlanná B.-t a
sebészet történetében. Agyvelö-mütéteinek bámulatos sikerei tették nevét világhírvé, nagy
katonaorvosi tudása meg a modern harctéri sebészet megalapítójává avatta. Fbb mvei: Die Lepra
in Livland (1867); Das putridé Gift (1868); Die
Lehre von den Kopfverletzungen (Stuttgart 1880)
Die Resultate der Gelenkresektionen im Krieg
(Giessen 1872); DieFermentintoxikationen(Würzburg, 1882) Erkrankungen der Lymphdrtlsen des
Kindes(Tübing. 1882) DieUnterbindung der Véna
femoralis (Wtirzburg 1882) Die Schicksale der
Transfusion im letzten Dezennium (Berlin 1883);
Die chirurgische Behandlung von Himkrankheiten (1899); Handbuch der speziellen Chirurgie
(Bruns és Mikulicz társaságában, Stuttgart 1899
;

;

;

gyapjúfonással, harisnyakötéssel és kbányával.
Bergognone, olasz fest, 1. Borgognone.

Berg-op-Zoom, l. Bergen-op-Zoom.
Bergreichenstéin (csehül Hory Kasperské),
:

város Csehországban, Schüttenhofen kerületi kapitányságban a Cseherd egyik völgyében, (i9oo)
2221 lak., állami fafaragó iskolával, Kasperk
(Karlsberg) kastély romjaival gyufagyárral, környékén üveghuta van. B. a XIV. sz.-ban gazdag
aranybányászatnak és mosásnak volt középpontja.
IV. Károly innen építtette 1366. a kereskedelmi
utat a Cseherdn keresztül, amelyet máig is Goldener Stég néven ismernek.
Bergslien, Brynjulf Larsen, norvég szobrász,
szül. Vossban 1830 nov. 12., megh. 1898 szept. 18.
Legnevezetesebb müve Carl Johan király lovasszobra Krisztianiában (1875), az els lovasszobor
Norvégiában. Tle valók Wergeland és Asbjömsen
költök, valamint Bruun színész emlékszobrai is,
Krisztianiában. Sok mellszobrot is készített.
;

Bergson, Henri, francia

filozófus, szül. 1859.

Irlandi családból származik. Az École Normáléban tanult, 1889. docteur des lettres. Miután több
párisi líceumban tanított, 1900. a CoUége de

B; Július, német filozófus, szül. ápr. 1. 1840.,
megh. 1904 aug. 24. Marbiurgban. Ó alapította a

Francé tanárává nevezték ki. 1901-ben azAcadémie des sciences morales megválasztotta tagjának. Újabb idben fllozóflaí mvei nagyon elterjedtek, német fordításban is megjelentek és élénk
mozgalmat keltettek. Kiváló író, éles gondolkodó
és merész dialektikus. Azokhoz tartozik, kik a
metafizikát feltámasztják halottaiból, fleg a
német filozófia nagy korszakához (Kant, Pichte,
Schelling, Hegel stb.) való közeledés útján. A pragmatizmushoz azzal közeledik, hogy a Matiére et
Mémoire-han kifejti, hogy a gondolat, a megismerés csak a cselekvésre szolgáló eszköz a történés bels mivoltát azonban ezzel nem értjük
meg, még kevésbbé szabad a lelki életet a testinek
mintájára, annak kategóriái szerint értelmezni,
felfogni. A természetben minden mindig ugyanaz
marad a szellemben van teremt evolúció (óvolution créatrice), de a természet mögött mindenütt ott
van a szellem Sajátos miszticizmus éled föl B.

Philosophische. Monatshefte c. folyóiratot, mely
1895. az Archív für Philosophie-ba olvadt. Pichtehez áll közel. A fUozófla szerinte tiszta észbl való tudomány, mely az ész és valóság azo-

gondolkodásában. Fbb mvei Essai sur les donnóes immédiates delaconst!Íence(1889, megjelent
újabban németül) Matiéres et mémoires (1897,megjelent németül Windelband elszavával) Le vive

-1901.,
2.

3. k).
B., Chistav Adolf, elszászi képvisel és ban-

kár, szül. Strassburgban 1816 máj. 6. megh. u. o.
1891. 1848-ban tagja lett a straseburgi kereske-

delmi kamarának 1877. képviselvé választották s az autonomisták pártjához szegdött 1880ban az elszász-lotharingiai államtanács tagjává
nevezték ki. Munkái Qu'est-ce que le chemin de
fer au point de vue de la voirie, de l'État et du
public ? (1861) Zur Enquete über ein einheitliches
Tarifsystem (Berlin 1876) Der Baarverkauf als
die Grundlage eines gesunden Handelskreditwesens Die ZoUsystemfrage in Deutschland stb.
:

:

;

;

;

3.

nosságát tanítja.

Mvei

;

;

:

;

;

Grundlinien einer Theo- (1900): L'évolution créatrice (1908), amely folyam
rie des BewTisstseins (1870); Reine Logik (1879); új kiadásokban jelenik meg, mint az elbb emlíVorlesungen über Metaphysik (1886) Grundpro- tett mvek is Magyarul Homonnai Béla fordította
bleme der Logik (1883., 2. kiad. 1895) Geschíchte egjik értekezését ezen a címen Bevezetés a
der Philosophíe (1891—93, 2 köt.); System des metafizikába (1910, Modem könyvtár). Polyóhraobjectíven Idealismus (19k)3); Untersuchungen taink is kezdenek ügyet vetni B. filozófiájára.
über Hauptpunkte der Philosophie (1900). IsmeretBergsöe, Vühelm Jörgen, dán író és zoológus,
tani fejtegeté.sei figyelemre méltók.
szül. Kopenhágában 1835 febr. 8. Szülhelyén
BeTgmannit, 1. Natrolü.
1854-tl kezdve két évig orvosi s azután természet:

;

:

:

:
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—

Berill

tudományokat tanult 1862. Olaszországba ment (1900) 6947 lak., gözfürésszel. B. községhez tarto8 itt Messinában a Földközi-tenger faunáját, vala- zik Lopusna hidegvlzgyógyintézet.
Béri, 1. (rí/w/a (családi nevén iíor a w5tÁ;^, ügymint a kardhal élsdi férgeit tanulmányozta. A
százlábúak tanulmányozásával is foglalkozott. véd és költ, szül. 1860 júl. 31. a nógrádrármegyei
Nevezetes munkája az itáliai tarantizmusról szóló Béren, megh. 1902 szept. 26. Aszódon. 1884-töl
mve, mely Kopenhágában 1865. jelent meg. A gyakorló ügyvéd volt Budapesten. Költi mkömikroszkóppal való sok munka megvakította és dését a Fvárosi Lapokban kezdte meg 1883.
1866 óta mint novella-író ós mint költ mködik. Dalok a természetbl c. versciklusával, mely
élénk figyelmet keltett. Ezután több szépirodalmi
Elmetermókeit tollba mondja.
Bergst., zoológiai neveknél Bergstrasser J. A. lapnak volt állandó munkatársa. Eredeti mvei
B. entomologus (szül. Idsteinban 1732 dec. 21., Költemények (Budapest 1888) Hit, remény, sze'
megh. Hanauban 1812 dec. 24.) nevének rövidítése. retet, vallásos költemények, a Luther-társaság
Bergstrasse, a Rajna jobbpartján, az Oden-erdö kiadásában (1901). Mfordításai Constans Benlábánál,Darm8tadttól Heidelbergig elvezet útnak jámin, Adolf (Budapest 1886) Pascal gondolatai
tágabb (1890) Mickiewicz Ádám szonettjei (1895) Bal(a rómaiak Piatea montana-jának) neve
értelemben az útnak egész környékét is e néven zac Honoré elbeszéléseibl (1895); La Rochenevezik. A B. vidéke kitn borokat és gyümöl- foucauld gondolatai (1895); Droz Gustave, Az
csöket terem. A természet és az emberi kéz egye- úr, az asszony és a baba.
2. B. Gyuláné, az
egyik legszebb elbbinek neje, szül. 1866 szept. 13. Szirákon,
stilt, hogy e tájat Németország
vidékévé tegye. V. ö. Hoffmann, Die B. in ihren Nógrád vm. Különböz lapokban közölt elbeszéSchlössem, Klöstern u. Burgen (Heidelberg 1899). lésein kívül önállóan megjelent a Luther-társaság
Bergues (ejtsd: berg), város Nord francia dépar- kiadásában Gr. Teleki Józsefné Both Johanna
tementban, a B.-bl Dunquerque-be vezet csa- 1741— 181S., tört. életrajz (Budapest 1899).
Béri Balog Ádám, 1. Balog 1.
torna és vasút mellett, (i906) 5144 lak., kalapgyár;

;

:

;

;

;

;

—

;

z

olajtással és olajprésekkel élénk kereskedést
gabonával és szarvasmarhával. Könyvtára
(10,000 kötet) gazdag inkunábulumokban. Városháza renaissance-korbeli flamand ízlésben épült,
képtárral, amelyben több értékes darab van a
ílamand iskola tagjaitól. A XVI. sz.-ból való gót
ízlés székesegyházában vértanukat és apostolokat ábrázoló, rézlapokra festett, 12 érdekes kép
látható. B. az aacheni békében került Franciaországhoz. 1793-ban az angolok sikertelenül os;

jal,

Beriberi (kak-ke), Indiában, Kínában, Japánban, Ausztráliában endemiás betegség, amelynek
tünetei nagy elgyengülés, a végtagok bénulása, érzéketlenség, lélegzési nehézségek és szívgyenge-

ség a szokásos következményekkel, t. i. vérpangással ósvlzkórral. A betegség különböz súlyos alakban jelentkezik, vannak egészen akut lefolyású,
néhány óra alatt halálosan végzd megbetegedések, míg mások hónapokig, évekig elhúzódnak. Sokan a B.-t fertz betegségnek tartják, de
tromolták.
az endemiás fellépése az ess évszak alatt, a
Bergün (rétorománul Bergoign, Bravuogn), rosszul táplálkozó szegény lakosságban, mely fvad, regényes részekben gazdag, magas fekvés leg rizzsel él, inkább azt bizonyítja, hogy a B.
völgy Graubünden svájci kantonban, az Albula- ép olyan táplálkozási megbetegedés, mint a náhágótól vezet lefelé Ny.-on a Piz d'Aela lánca, lunk is elforduló pellagra. Dürck, aki a betegK.-en pedig a Piz Kesch ágai határolják 1389 m. séggel behatóan foglalkozott, bonctani és szövetmagasban fekszik B. falu, 1375 lakossal; alatta tani vizsgálatai alapján a bajt táplálkozási zavaterül el a Bergünerstein nagyszer sziklahasa- rokból ered polyneuritisnek (1. 0.) tartja. A B.
dék ebben csinálták sziklarepesztésekkel 1696. leginkább a benszülött lakosságot pusztítja, de
azt a szekérutat, amely az Albula-hágóra ve- a kaukázusi faj is megkaphatja kezelése tüneti,
zet föl.
egyesek jó eredményt értek el a táplálkozás javíBérgyilkosság, 1. Gyilkosság.
tásával, a betegeknek egyszeren húst adtak s így
Bergzabern, járási székhely Pfalz bajor kerü- újra lábra állították ket (Fuszek Rezs dr. hazánkletben, az Erlenbach és vasút mellett, (1905) 2685 fia, kameruni gyarmatorvos magánközlése).
lak., komló- és bortermeléssel, brgyárral, gzBerici (ejtsd — ricsi), Monti B; magában álló
fürészmalommal; téglagyárral; vlzgyógyinté- hegycsoport az Alpok D.-i lába eltt, Vicenzától
zettel.
D.-re, 419 m. magasságot ér el. A közelében levó
Berhampur (Barhampur), 1 Fvárosa Madras Euganei halmokkal együtt fiatalkori vulkáni ereindiai brit presidency Gandzsam kerületének, 15 det lávaömlés, ami az Alpokban ritka jelenség.
2. F- Kitn építanyagot szolgáltat, kbányáit már a
km.-nyire a Bengali-öböltl, 25,700 lak.
városa az indiai brit Bengal tartomány Mursida- régi venéták is mvelték. A Madonna del Monté
bad kerületének, a Ganges deltájának egyik ága, a Berico látogatott búcsújáró hely.
Bhagirathimellett. Lakosainak száma(i9io) 23,515.
Béri kigyó v. béri vipera, a kurta kígyónak
Bérház, oly épület, melyet a tulajdonos a laká- (Pelias berus L.) Földi Jánostól és más hazai szersok bérbeadása útján értékesít.
ztl használt neve. A béri szó a melléknévnek
Berhény (azeltt Briheny), kisk. Bihar vm. gondolt latin fajnévbl van képezve. A középkori
vaskohi j.-ban, (1910) 509 lak. u. p. és u. t. Vaskoh. szerzk berus névvel egy vízi kígyót, valószínleg
Berhida, kisk. Veszprémvm. veszprémi j.-ban, a Tropidonotus natrix Boie-ot értették. L. Kurta
(1910) 1287 magyar lak., tejszövetkezet, önse- kigyó és Vipera
gélyzöogylet, vasúti állomás, posta és távíró.
Berill (beryll), drágak, meljmek különösen a
Berhometh, falu Bukovinában, Wiznitz kor. smaragd és az aquamarin nev változatai iskapitányságban, a Sereth partján, vasút mellett, meretesek. Mint ásvány a szilikátok csoportjába
:

;

;

;

;

:

.

—

:

;

;

—
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pedig berillium-alumo-szililíát
tartozik, még
(Be,Al,Si<0,8). BerilUuinföld l^o/o. timföld le^/o
és kovasav 67Vo í*sekély mennyiségben rende:

sen vasat is tartalmaz. A B.-ben fedezte fel Vauquelin francia kémikus 1798. a berillium elemet
válto(1. 0.). Át nem látszó, piszkos sárgás-zöld
zata a közönséges B., nem nagyon ritka ásvány.
A B. kristályai, melyek bennöttek és fennöttek is
lehetnek, hatszöges oszlopok az oszlopot a véglap tetzi be. A fennött kristályok lapokban igen
gazdagok lehetnek. K. 7-5—8. Fs. 2-68— 276.
Rendesen szines, ritkán színtelen, zöldes-fehértl
a legsötétebb zöldig váltakozik a színe. A láng:

;

ban

alig olvad,

savak nem oldják. Leginkább

ré-

gibb kristályos közetekben, gránitban, gnájszban,
csillámpalában, agyagpalában. A tiszta szlnü, át^
látszó B. kristályokat nemes JB.-nek szokták mondani, az átlátszó zöld szín B.-t smaragdnak
(1. 0.), a kékes-zöldet aquamarin-nak.
Az aquamarin átlátszó, tengerzöld B. Becse
jóval csekélyebb a smaragdénál, mert nem olyan
ritka. Leghíresebbek az Uraiban Jekaterinburg
vidékén lev bányák, ahonnan 40 cm. hosszú és 25
cm. vastag kristályok kerültek ki. Szibériában
a Nercsinszk kerület bányái (Uralga folyó vidéke)
szolgáltatnak nagyon szép aquamarin kristályokat ;e bányákat 1723 óta ismerik. A brazíliai

gyönyör példányok másodlagos fekvhelyrl
valók, úgj'szintén az indiaiak

is.

A

brazíliaiak

nagysága néha tetemes 1811. találtak egy 8 kg.
súljii aquamarint. A 600 karátos és ennél súlyosabb, hibátlan aquamarinok nem is ritkaságok.
Szép aquamarinokat találni az Egyesült- Államokban több helyen is, nevezetesen Massachusetts,
Maine (Stoneham), Connecticut, N.-Carolinas Colorado államokban. Coloradóban a 4000 m. magas
Antero hegyen hó között lelik az aquamarint.
Az aquamarint leginkább brilliantnak munkálják
meg. Karátja 4—12 K. Olivinnal v. üveggel utánozzák. AqtLamarin-krizolit-n&k. mondják a zöl;

des-sárga szín B -t orientális aquamarin : zöldes-kék korund (1. o.) szibériai aquamarin : a
világos zöldes kék szín B. Szibériában aquamarinnak mondják a zöld, kékes-zöld, tengerzöld
szín topázt (1. o.) is.
BeriUitun, beryllium. glycium, a magnéziumcsoportba tartozó, kalapálható és nyújtható, fehér fém. Kémiai jele Be, atomsúlya 91, fs.-a
2*0. Levegn nem változik, hevítéskor az ezüstnél valamivel könnyebben (lOOOo körül) megolvad
és ilyenkor felületén oxid-réteg keletkezik. Magas
hömérséken klórral, brómmal és jóddal egyesül
a vizet nem bontja el ; ers savakban ós maró
lúgokban hidrogén fejldése közben oldódik. El;

;

;

állítható kloridjából

vagy oxidjából, fémes

nátri-

ummal vagy magnéziummal

való izzítás útján.
Vegyületeiben a B. kétvegyértékü, pozitív gyök.
A B.-oxid(B.-t öld, édes föld) BeO és a B.-hidroxid Be(OH), vízben nem, de savakban B.-sókká
oldható, színtelen bázis. Lúgok is oldják. A B.sók színtelenek, az oldhatók összehúzó, édes ízek
(innét a B. francia neve glycium), vizes oldatban
:

bomlás folj'tán savanyú kémlhatásuak.
A B.-klorid BeCl„4H,0, B.-nitrát Be(N0,)„3H,0.
B.-szulfát BeSO^, 4H0, és a szabályos B.-karbo-

hidrolitos

nát

BeC0„4H,0

vízben oldható, színtelen kris-

—

Beringr-tengrer

tályos sók ; a B.-foszfát Be,(P0,)„6H,0 oldhatatlan csapadék. Hevítéskor B.-sók elbomlanak.
A B. szilikátja a berillben, smaragdban, fenakitban stb., aluminátja a krizoberillben fordul el.
Iparilag a B. -sókat alig alkalmazzák. A fémes
B.-t elször Wöhler állította el (1823).
Berillonit(ásv.),nátrium-berillfoszfátNaBePO^,
rombos kristályok, kvarc-szer külsvel. Lelhelye Stoneham (Maine, Egyesült-Államok).

Bering (Behring),

Vitus, sarkvidéki felfedez,
Horsensben, Jütlandban, 1680., megh. 1741
dec. 19. Elbb a dán, majd az orosz hajóhadban
szolgált és a Svédország ellen viselt háborúban
tnt ki. 1725. a Kamcsatka körüli tengerek kikutatásával bízták meg. Második utazásán 1728. Szibéria északi partján az é. sz. 67°-án túl jutott
ós meggyzdött arról, hogy Ázsiát Amerikától
tengerszoros választja el, amely (1. Bering-szoros)
most az nevét viseli. 1741-ben harmadszor indult
útnak, hogy a Kamcsatkától keletre lev partokat megvizsgálja. Jún. 4-én hagyta el Ochockot
a német Steller kíséretében és az é. sz. 590-a alatt
kikötöttek az amerikai parton. A kedveztlen idjárás és betegsége visszatérésre kény szeritették.
Visszautaztában hajótörést szenvedett egy lakatlan szigeten, amely azóta nevét viseli. Ott^alt
meg skorbutban. Sírján az orosz cár 1893. emlékszobrot állíttatott. Útitársainak csak kis része
menekült meg egy összetákolt csónakon. Közöttük volt Steller is, aki B. ez utazását leírta. V. ö.
Steller, Reise von Kamtschatka naeh Amerika
(Szt. -Pétervár 1793); Müller G. F., Sammlung
russischer Geschichten (3 köt., u. o 1758) Lauridsen, Vitus J. B. og de russiske opdagelsesrejser
fra 1725-43 (Kopenh. 1885).
Bering-sziget (Avacsa), az orosz - szibériai
tengerpart-tartományhoz tartozó sziget, Kamcsatka K.-i partjától 185 km.-nyire, az é. sz.
55" 17' és a k. h. 1650 46' Gr.-tl fekszik az
AJeuták Ny.-i végében. Területe 1593 km* terméketlen föld, de sok rajta az értékes prémes állat; az orosz-szibériai tengerpartvidókhez tartozik.
Az amerikai Alaszka-társaság veszi meg a sziget
mintegy 600 lakójától a prémes állatokat (15—
20,(XX) darabot évenkint). 1741 novemberben Bering (1. 0.) fedezte föl, aki hajótörést szenvedvén,
rajta nyomorultul elpusztult.
Bering-szoros, Ázsiát Amerikától, iUetöleg a
Desnev-fokot a Wales-foktól elválasztó tengerszoros, amely az B.-i Jeges-tengert a Csendesóceánnal köti össze szélessége, ahol legkeskenyebb, 92 km. a 3 Diomedes-sziget két részre
osztja. Két szélén hidegáramok vezetnek I). felé;
közepén valamivel melegebb víz folyik B.-nak.
Egy Desnev ne\'ü kozák és promislenik (prémes
állatokra vadászó) 1648. az Anadirig csónakon
végigevezett rajta de jelentése az irkucki levéltárban maradt, és senki sem tudott róla, míg 1728.
Bering újra föl nem fedezte. Egy amerikai szinszül.

;

:

;

;

;

dikátus tervet készített, amely szerint Ázsiát ós
Amerikát a tengerszoros 'alatt vasúttal kötnék
össze. 1907-ben az orosz cár ennek építésére az
engedélyt megadta ugyan, de a terv még nem
valósult meg.
Bering-tenger, a Csendes-óceán egy öble Amerika ÉNy.-i ós Ázsia ÉK.-i része közt; 2V4 millió

;;

—

Berlnkéy

:

Berkasovo
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km* területtel, 4 km. legna^obb mélységgel. D. -en világhír a
Aleuták határolják, B.-on a Bering-szoros
által a Jeges-tengerrel közlekedik ezeltt Kamcsatkai-tengemek is hívták. Partjait tagolják az
Anadir-, a Bristol-öböl ós a Norton-sound. Két
nagyobb folyó táplálja az Anadir Szibéria felöl és
a Jukon Alaska felöl. Néhány sziget is van benne
ezek közt a legnagyobbak az Ivorien vagy Szt.Lörinc és a Bering-sziget (1. o.). Bering 1728.
és 1741. kutatta át. A B.-kérdést, illetleg az Unió
és Anglia közt a fókavadászatra nézve f ehnertllt
viszályt 1893 aug. 15-én döntötte el egy választott
bíróság (amelybe az amerikai Egyesült-Államok
és Anglia 2—2, Francia- és Olaszország és
Svéd-Norvégia 1—1 kiváló jogászt neveztek ki).
Az Unió, támaszkodva az Alaska megvételekor
kötött orosz-amerikai szerzdésre, a kanadai halászokat a B.-ben, különösen a Pribilov-szigetek
körül a halászattól eltiltotta. A választott bíróság
azonban Angliának adott igazat és a B.-t közös
tulajdonnak nyilvánította és csakis a rablóhalászat megakadályozása végett tiltotta meg a
máj. 1-tl júl. 31-ig tartó idben a halászatot.
1894rben a fókahalászatra nézve Oroszország és
az Unió között is egyezség jött létre; eszerint
az oroszok kötelezik magukat, hogy a Bering- és
Réz-szigeten legfölebb 30,000 fókát ejtenek el
az Unió pedig a halászatot alattvalóinak az orosz
partok mellett 10, a föntebb említett és a Fókaszigetek körül pedig 30 tengeri mérföldnyi távolságban megtiltja. A választott bíróság döntésének
magát 1894. Olaszország és 1897. Japán is alávetette. V. ö. Barclay, La question des pécheries
dans la Mer de Bering (a Revue de droit International et de législation comparée 25. kötetében 1893).
Berinkey Dénes, nemzetközi jogász, szül.
Csúzon 1871 okt. 17. Bírósági szolgálatba lépett
1898., ahol 1908. járásbiró lett. 1901 óta az igazságügyminisztérium nemzetközi osztályában
ködik, ahol élénk részt vesz nemzetközi szerzdések kötésének elmunkálataiban. B. a m. kir.
az

;

:

:

m-

11 közül az

tempsnak tanítója

5—8 Théme varié. Vieux-

volt.

Beriszlav, város az orosz Kherszon (ettl 65
km.-nyire) kormányzóságban, a Dnyeper jobbpartján, (1897) 12,081 lak., olajpréseléssel és élénk
gabona- meg fakereskedéssel.
Beriszló (graborjai), horvát származású régi
család volt, melynek tagjai Mátyás király és a
Jagellók alatt jelentékeny szerepet játszottak, és
mint a Brynkovicsok utódai szerepeltek. B. Bertalan vránai perjel, Mátyás halála után Korvin
János híve. A Csonthegy mellett vívott csatában
elfogták és csak Ulászlónak tett húségesküje után
bocsátották szabadon, de csak színleg volt híve
Ulászlónak, aki ellen titkon fellázította Újlaki
rincet is. Ez kitudódván, B.-t elfogták és javait
elkobozták. Késbb azonban Ulászló újra visszahelyezte birtokaiba. B. Péter, 1508. fehérvári
prépost, majd kir. kincstartó, veszprémi püspök,
horvát- és tótországi bán és vránai perjel volt. 1 508ban Ulászló követeként Bécsbe, Miksa császárhoz ment, kit a velenceiek ellen szövetségre szólított fel. A szövetség létrejött ugyan, de a háború
a török készüldései miatt elmaradt. Többször kitnt a török ellen vívott harcokban, midn azonban 1521. Jajcát, Tinnint, Klisszát és Skardonát
ostromolta volna, a remélt pápai segélyt nem
kapván meg, seregét bekerítették és
magát is
megölték. V. ö. Thallóczy L., Bosnyák és szerb
élet- és nemzedékrajzi tanulmányok (Bpest 1909).
Béri vipera, 1. Béri kigyó ós Vipera.
Berja (ejtsd: berhá), kerületi székhely Almeria
(ettl 35 km.-nyire) spanyol tartományban, a
Sierra-Gador Ny.-ilábánál, (i9oo) 13,224 lak., ólombányákkal, kitn szUökkel, papírgyártással és
festi környékkel.
Bérjövedelem, a bérbeadó haszna, a munkavállaló keresménye. L. Bérleti szerzdés, Cseléd,
Szolgálati szerzdés.

L-

t

Berk

(ejtsd:

D.-i részében,

börk; BerksMre), grófság Anglia
Buckingham, Oxford, Wilts, Sou-

thampton ós Surrey grófságok közt. Területe:
akadémián a jogi enciklopédia, 1870 km« (1901) 180,354 lakossal. Mész- és krénemzetközi jog, konzuli ügyvitel és a spanyol tából álló halmok vonulnak rajta végig legmaganyelv eladó tanára. Szaklapokba számos jogi, sabb az Inkpen Beacon (308 m.) sík részeit allufleg nemzetközi jogi cikket írt; ennek a lexikon- vium takarja. A Temzén kívül ennek mellékfolyói
nak nemzetközi jogi munkatársa.
a Kennet a Ijambourne-nal és az Emborne-nal, az
Bérlt (ejtsd bérió), Charles Auguste, belga he- Ock meg a Loddon öntözik. K.-i részét egykor
ged-virtuóz, szül. Louvatnben (Löwenben) 1802 óriási erdségek takarták ilyen volt a windsori
febr. 20. megh. Brüsszelben 1870 ápr. 8. 1821-ben erd nagy része igen termékeny virágzó az állat-,
keleti keresk.

;

;

:

;

;

Viotti eltt játszott, mint

már

önálló

Parisban is els fellépte mindenkit meghódított,
ami öt angol hangverseny-körtra indította, melynek sikerei után Németalföld Icirálya kinevezte
els magánhegedüsének. Az 1830- iki forradalom
e jövedelmi forrását megsemmisítette, miért is
ismét utazgatnia kellett; nül vette társnjét,
a híres Garcia-Malibran asszonyt. 1843-ban kinevezték hegedtanárnak Brüsszelbe, de 1852.
megvakult ós bal karja megbénult. B. valamennyi
mvészi iskola erényeit egyesítette játékában:
hangja ugyan nem nagy, de nemes, szép volt,
ügyessége és intonálása tökéletes, eladása sima,
mindig finom s apró vonásokban is érdekes. Éppen
ilyenek dallamos, behízelg szerzeményei: versenymvek, tanulmányi gyakorlatok, ábrándok
'

;

mvész. különösen a sertéstenyésztés. Jelentékenyebb ipart
csakis a fhelyén, Readingben (l. o.) találni.
Berk., növény- és állatneveknél Berkeley
Miles Joseph (1. o.) angol természetbúvár nevének
rövidítése.

Berka an der Hm, város Szász- Weimar nagyhercegségben, 9 km.-nyire Weimartól, az Hm és
vasút mellett, (i905) 2165 lak., vasas és egyéb
fürdkkel, mümalommal és cementgyártással;
közelében több szanatóriummal. V. ö. Willrich,
Bad B. (Weimar 1888).
Berkán (perkán), vászonszer szövet, mely a
kereskedésben moir néven is elfordul.
Berkasovo, adók. Szóróm vm. §idi j.-ban, (i9oo)
1068 horvát-szerb és rutén lakossal
Síd.

;

u. p.

ós u.

t.

—

Berkefeld-szGr

Berkeley
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Berkeíeld-Bzör. infosoria-földböl (Kieselgar) szónok és szorgalmas író 1752-ig, amidn püspöki
javadalmát tovább élvez\'én Oxfordba tette át lavízszr, 1. Ivóvíz.
Berkeháza, kisk. Vas vm. maraszombati j.-ban. kását, hogy fia tanulmányait vezethesse. 1753
elején, mmden megelz rosszullét nélkül, itt halt
n. p. és a. t. Pártosfalva.
(1910) 131 vond lak.
Berkeley (ejted: Wrkii), 1. város Glüuc^ster angol meg.
B. filozófiája igen következetes, a végletekig
grófsáiíban, a bristoli Avon partján, (i90i) 6179
lak kitünó vaj- és sajtkészítéssel (Double Glou- vitt idealizmus, jobban mondva fenomenalizmus
cester). 1786-ban itt ejtette meg az elsó himlöojtást vagy spiritualizraus. Már Locke kifejtette volt,
dr. Jenner, kinek síremléke a St. Marj' plébánia- hogj- a dolgoknak objektív tulajdonságai, a szín,
templomban áll. A közelében magasan fekv 1150. illat, íz stb. voltaképcsak érzéki szerveinknek állaépült B.-Castleban ölték meg 1327. II. Eduárd potai, tehát nem objektívek, hanem mi bennünk
angol királyt.
2.B., város Kalifornia amerikai élk, szubjektivek. E tulajdonságokat Locke máállam Alameda countyjában, a San Franciscoi-öböl sodlagosaknaknevezte s megkülönböztette az els,
készült

:

;

—

partján, (1900) 13,21-i lak., az 1868. alapított kaliforniai állami egyetemmel, mely egyike a legnagyobbaknak az Unió területén ; 1908-ban 274 tanára, ill. docense és 3305 hallgatója volt, akik
közt 1159 nó.

Berkeley (esjcsd:

eredeti tulajdonságoktól,

mink

kiterjedés, alak,

nagyság, amelyek Locke szerint igenis a tár-

gyaknak objektív tulajdonságai. De B. eme

tu-

lajdonságokat is szubjektiveknek mondja. Mert
ezek is érzetek vagy képzetek. Tehát amit tárgynak mondunk, egj'által^i nem egyéb, mint tulajdonságainak összege, e tulajdonságok pedig mind
érzetek, képzetek, tehát a tárgj-ak nem léteznek
rajtunkkívül, hanem csak bennünk mint képzetek.
Van azonban küls okuk. Isten, aki a véges elmékben szabályos rendben kelti azokat a képzeteket,
melyeknek összességét világnak nevezzük. Léteznek tehát a véges elmék s a végtelen elme. Isten,
nem létezik az, amit anyagnak neveznek. Materializmus-ellenes voltáért újabban is hívei akadtak
B.-nek, így CoUyns Simon,Hodgson Fraser s mások.
V. ö. Ingram. History of Political Economy, 82 1.

börkii), 1. George, angol filozófus,
Írországban 1685 márc. 12., megh.
Oxfordban 1753 jan. 23. Elször a teológiát tanulta
a dublini egyetemen, ahol 1707. fellowship-et
(évi járadék, melyet a \'izsgálat után osztanak)
nyert s 1713-ig megtartott. Már e korban tett
közzé három müvet, melyek a filozófia történetében fontos szerepet visznek. 1709-ben jelent meg
tóle a látás új elmélete, Essay towards a new
theory of \ision, meh-nek értéke nem avult el,
6 melyben kifejti, hogy a tárgyak távolságát, helyzetét és nagyságát nem közvetetlenül a látás útján
Irodalom. B. Összes mQvei elször 17S4. jelentek meg
vesszük észre, hanem a látás érzeteit más érzékét kötetben Arbuthnot-tól, ki életrajzát is megírta. Legkek érzeteivel kombináljuk. Erre következett f- újabban Fraser adta ki életrajzzal együtt 1871. Works,
Treatise on the principles of humán know- inclading many of his writings hitherto nnpnblisbed, with
ledge (Értekezés az emberi ismeret alapelveirl) preface, annotations, life and letters, and an accoont ofhis
philosophy. B. magyarázatára szolgálnak Tbom. CoUyns Si1710., mely nagy jelentség a filozófia történe- mon, on the nature and elements of the external world stb.
tében azntán 1713. Three dialogues bet^veen Hy- London 1862; Ueberweg, Három értekezés, Simon feleleteilas and Philonous, melyben a fóm tanításait pár- vel; Pichte, Zeitschrift íür Phil. 54, 57, 59. kötet; F. Federichs, Ober B. Idealismos, Reáliskolai programm, Berlin 1870
beszéd formájában adja el. Mind a mvekben 1871. A. Penjon. Etude snr la vie et snr les oeuvres phil. de
kitn jártasságát bizonyltja az emberi tudásnak G. B., Paris 1878; A. C. Fraser, Berkeley (Phil. classics),
majdnem minden ágában, a teológiában, a régi s 1881. L. még Schopenhauer, IMe Welt als Wille und Vorstellung, 2 köt. R. Zimmermann, über Kants Widerlegnng
újabb filozófiában, de a természettudományokban des Idealismns von. B.
(1871); Loevy Th., Der Idalismns
is. 1713-ban Londonban megismerkedik AddisonB.-s, bécsi akadem. értekezés, 1891: Böhme, Die Grundlagen
nal, Swifttel, Pope-pal, mint Peterborough gróf des B.-sohen Immaterialismos, Berlin 1893. Németre sokat
fordítottak B.-tól. Kitúnö fordítása a fmQnek megjelent
káplánja és titkárja beutazza Francia- és Olaszor- Ueberweg-töl Kirchmaan Phil. Biblioth. 1869. Mag>'arr» dr.
szágot, majd újabban Franciaországba indul, ahol Dienes Val. ford., B.. I. Három párbeszéd Hylas és PhiloMalebranche-sal ismerkedik meg, kivel élénk \i- novosközt. II. Értekezés a látásnak egy új elméletérl, Budapest 1909 Fü. írók Tára XXL k.
tatkozást folytatott, mert a két férfi gondolatai
igen ktüönbözó irányokba indulván, mégis közel
2.
B., George Charles Grantley Füzharjutnak egymáshoz ezután Olaszországba megy, dinge, angol politikus és író, szül. 1800 febr. 10.,
ahol 1720-ig marad. 1724-ben mint derrj'i esperes megh. 1881 márc. 7. Eleinte katonai pályán volt,
nagy jövedelem birtokába jut s 1728. arta vállal- 1832. mintWest-Gloucestershire képviselje a parkozik, hogy a Bermuda-szigeteken kollégiumot lamentbe kertilt, melynek 1852-ig tagja volt. Nagy
alapit a vadak terítésére, mely célra Walpole mi- feltnést keltett My life and recollections c. önniszter tetemes összegeket igér neki. 1728-ban életrajza (London 1864—66, 4 köt.), mely érdekes
útra is kél, neje és néhány fiatal pap társaságában leleplezéseket tartalmaz az angol arisztokrácia
és Rhode Islandban tölt két évet Saját vagjonából üzelmeirl. Egyéb müvei közül említendk a B.
tetemes összegeket költ oélja elérésére, de Wal- Castle c. regény (1836) ós Anecdotes of the npper
pole cserben hagyja s 1731. visszatér Angliába ten thousand at home and abroad (1867).
Itt mindenekeltt új mben igazolja a látásról írt
3. B., MüesJoseph, angol botanikus, szül. Bigelméletet, azután közzéteszi i^beazédben írt leg- ginben 1803., m^h. Sibbertoftban 1889 júl. Papi
szebb mvét Alciphron or the minute philoso- tanulmányait a híres Rugby Collegeben, késbb
pher (1732). melyben az angol szabadgondolkodók, Cambridgeben végezte, de szülvárosában (1868fleg Mandeville, CoUins, Shaftesbury ellen száll tól) lelkészi teendin kívül a botanikát is mvelte
síkra. II. György király nejének annyira tetszett s korán jelentékeny hírnévre tett szert, mint az
e kön3rv, hogy férjénél a cloyne-i püspökséget alsóbbrangú növények ismerje. Mvei Gleanings
eszközölte ki B. számára. Itt élt mint buzgó hit- of British algae (London 1833) British Fungi

szül. Kilkrinben,

mve
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;

;
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;
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siketnémák váczi intézetében kapott tanári áUást.
1897 óta a budapesti állami gyógypedagógiai nevel-intézetigazgatója. Több ízben járt külföldön,
Svájcban, Francia- és Németországban, hogy ez
országok gyógypedagógiai intézeteit tanulmányozza. Mint a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának eladója, a szakoktatásügy
minden ágának, a siketnémák, a vakok, a szelledolgozott.
Berkenye v. berkenyefa (növ., Sorbus L.), a mileg fogyatékosok és a beszédhibások oktatásPirus génusz algénusza a Rosaceae (Rózsafélék) ügyének fejlesztése körül kiváló érdemeket szercsaládban. Alacsonyabb fák vagy bokrok, egy- zett és több üdvös alkotás fzdik nevéhez. Tevészer, karéjos vagy szárnyas levelekkel, gyakran keny szakirodalmi munkásságot fejt ki. Fszerdúsvirágú sátor- virágzattal s vékonyfalú gyü- kesztje a Magyar Gyógypedagógia c. havi szakmölcsrekeszekkel, tehát inkább bogyónemü, mint folyóiratnak ós szerztársa a gyermektanulmányi
alma-gyümölccsel. A lisztes B. (Pirus [Sorbus] társaság Gyermek c. lapjának.
3. B. Lajos, cigány zenész, szül. Csecse közária [L.] Bhrh.) 12 m, magas fa, karélyos, visszáján molyhos levelekkel, sátorozó virágzattal, göm- ségben (Nógrád vármegye) 1827 jún. 29., megh.
bölyded, piros, savanykás terméssel, amely ehet Budapesten 1885. Önálló lett 14 éves korában,
(arles-bogyó). Fáját feldolgozzák. Több fajtáját 2 év múlva már banda élére állt. Nagy hírre jukertbe ültetik. A veres B. (Pirus [Sorbus] aucu- tott 1865. egy Fodmaniczky báró vette magához
paria L.) cserje v. fa, szárnyas, kopasz levelekkel, az egész zenetársulatot. B. 1873. Budapesten tebogernyös virágzattal, fehér szirmokkal és sima lepült le, s elsrangú bandáját a Rácz Pálénak
piros gyümölccsel. Európában és Észak- Ázsiában a magas színvonalára és országos hímevére emelte.
szubarktikus övig megterem. Nálunk a Kárpá- Játszott a magyar kir, udvarnál s az angolnál is,
Fia, B.
tok s a Velebit felsbb régióiban és völgyeiben, ide 1873. a walesi herceg hívta meg.
a bükk-erdöben s fenyvesben él s piros gyümölcsé- Béla, szül. 1861 nov. 13. Úriban (Pest vm.) a
vel ennek a vidéknek nyáron át valóságos dísze. Nemzeti és Országos Kaszinónak közkedvelt
Széleskör elterjedését a madarak is elsegítették. cigányprímása.
Berkesd, kisk. Baranya vm. pécsváradi j.-ban,
Magasabb vidék utcái, parkjai díszítésére nagyon
alkalmas. Meglehets kemény fáját asztalos- és bod- (1910) 1262 magyar és német lak. postahivatal,
nár-munkára, puskaagynak stb. használják. Gyü- u. t. Pécsvárad.
Berkesz, patak Torda-Aranyos vm. toroczkól
mölcsével madarat, különösen rigót, fenyves madaratCawc?ípÍMW,Dros8elbeere)fognak,de baromfit, j.-ban, Borév alatt bal fell az Aranyos folyóba
juhot is etetnek vele, ezenkívül almasavat, szesz- ömlik a B. völgyében gyönyör vízesés van.
házi orBerkesz, kisk. Szabolcs vm. nyírbogdányi
italt, ecetet stb. is állítanak el belle
vosságnakis használják. Ágaival Németországban j.-ban, (1910) 643 magy. lak., u. p. és u. t. Demecser.
Berkeszi István, tanár és író, szül. 1853 dec. 6.
Valpurga estéjén régebben az istállók ajtait szokták bekilincselni, hogy a boszorkányokat onnan Berkeszen, Szabolcs várm. 1878-ban Budapesten
segédtanár volt Fehérelriasszák. Virradóra a teheneket is megvesszz- tanári oklevelet kapott
ték vele, hogy sok tejet adjanak. A fojts B. (Pi- templomban és Budapesten, 1889. a temesvári áll.
rus [Sorbus] domestica [L.] Sra.) jókora nagy fa. freáliskola rendes tanára, 1910. igazgatóhelyetLevele szárnyas, levélkéinek visszája fehéres- tese. Dolgozatai különböz szaklapokban jelentek
szürke szr, virága és gyümölcse a veres meg. Önálló mnnkéii A gróf Haller-fiúk iskolázB.-né\ jóval nagyobb és ehet. Ezért Dél-Euró- tatása aXVlII. sz.-ban (Budapest 1889) A mapában nem ritkán kultiválják is. V. ö. Borbás, gyar nyelv a magánélet terén (Fehértemplom
Sorbusainkról (Erdészeti Lapok 1883).
1885); Gróf Hofmannsegg utazása MagyarBerkenye, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, országon 1793—94. (Budapest 1887) Temesvár
u. p. Nógrád, u. színészete a
III. sz.-ban (Temesvár 1898)
(1910) 528 német és magyar lak.
Rendi országgyléseink magyarsága (u. o. 1898)
t. Rétság.
Berkenyéd (azeltt Jarembina), kisk. Szepes Temesvár sz. k. város kis monográfiája (u. o.
vm. ólublói j.-ban, (i9io) 1154 rutén lak,, posta- 1900) A temesvári könyvnyomdászat és hirlaphivatal; u. t. Ólubló.
irodalom története {n. o. 1900); Vidéki múzeumaBerkenyes, kisk. Kolozs vm. mocsi j.-ban, (i9io) ink{n. 0. 1908) Temesvár emlékérmei és szükség716 oláh és magyar lak. u. p. ós u. t. Magyar- pénzjegyei (u. 0. 1909) Délmagyar ország éremleletei (u. 0. 1907); Temesvári mvészek (u. o.
fráta.
Berkes, kisk. Torda-Aranyos vm. alsójárai 1910).
Berkeszpataka, kisk. Szatmár vm. nagysomu. p. Alsójára, u. t.
j.-ban, (1910) 721 oláh lak.

köt., mint az English Flóra
Decades of Fungi (u. o. 1844—56); Introduction to cryptogamic botany (u. o. 1867) Outlines of British fungology (u. o. 1860) Handbook
of British mosses (u. o. 1863).
Berkeny Sámuel, XVIII. sz.-beli magyar rézmetsz, szül. Veszprémben s 1790 körül Bécsben

u. 0.

1836—43, 4

(V. része)
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kúti j.-ban, (i9io)617 oláh lak., u. p. és u. t. NagyBorév.
Berkes, 1. Antal, fest, szül. Budapesten, 1874 somkút.
Berkhampstead {Great-, ejt«d grrét-börkhemsated),
márc. 28-án. Mvészeti tanulmányait 1896-ig az
iparmvészeti iskolában végezte s azután egészen város Hertford angol grófságban, a Bulbourn ós
a tájképfestésre adta magát. Erteljes eladású Great-Junction-csatorna partján, vasút mellett,
mveivel korán sikert aratott, Londonban bronz- (1901) 5854 lak., szép gót egyházzal kémiai szerek
történelmi szempontból
és faáruk készítésével
érmet nyert s egyik mvét megvette a király.
gyógypedagógus, szül. 1862. jelentékeny vár romjaival. 1731-ben itt született
2. B. János,
Bánhorváton. Tanulmányait befejezvén, 1885. a Cowper költ.
:

;

;
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Berkhey, Johann le Frainq van, természetbúvár, szül. 1729 jan. 25. Leidenben, megh. u. o.
1812 márc. 13. Amsterdamban 1761. or\'08, 1773
óta Leidenben professzor volt. Mmikái Xaturlijko
:

-

Berlengras

Berkshire, 1 Berk.
Berkshirei sertés, 1. Angol sertések.
Berla, Alois. bécsi népszinmúíró, sziU. Bécsben 1826., megh. u. o. 1896 febr. 16. Vagy 80 színmvet íi"t. Híresebb darabjai Három pár cip ;
Qervinus A cigány és A mi suszterinasaink, amelyek a magyar színpadoknak is állandó miísor-

van Holland (Amsterdam (1769—79);
Naturijke historie van het rundvei in Holland
(1805—11); Het verheerUjkt Leyden (1774). Növénytani értekezése: Bxpositio characteristica darabjai voltak.
Beriad ('^aría^a^.Tutova romániai kerület fslracturae florum qui dicuntui- Compositi cum
figuris ad naturam expressis. Lugd. Batav. 1761. városa Moldovában, a Szerétbe torkolló B. folyó
Berki, kisk. Sáros vmegye sirokai j.-ban, (i9io) kellemes völgj-ében, vasút mellett, (1899)24,484 lak.,
291 tót lak., régi csúcsíves templommal, n. p. aránylag szép utcákkal, gzmalommal, szeszgyártással, élénk gabonakereskedéssel. A XVIII. száSárosszeutimre, u. t Eperjes.
Berki csiga {Helix nemoralis L. áiiat), a tüds- zadban állítólag parasztköztársaságnak volt székcsigák egjik faja. melyet könny felismerni cit- helye. 1440-ben a törökök fölégették.
romsárga V. barnásvörös házának sötét gesztenyeBerlád, kisk, Besztercze-Naszód vm. besenyi
barna szín faláról és háznyüása szegélyérl. Ha- j.-ban, (1910) 436 oláh lak., u. p. ésu. t. Nagysajtó.
Berlage, Hendrik Petrus, hoUandi építész, szííL
zánkban ritka, csak a Dunántúl találták, Hoi"vátoi-szágban nagyon gyakori. Kertekben nagj' kárt Amsterdamban 1856 jún. 21. A ziü-ichi politechnikumon tanult, utazott Olasz- ós Németországokoz.
Berki poszáta (Cettia cetti Marm., állat), 1. ban és Ausztriában. Mvészete a hollandi renaissance-építészet formáiból indult ki, de mindinkább
Paszúta- félék.
Berkley {ejtsd: börkii), város Virginia amerikai modernné vált és komoly, monumentális hatású
állam Norfolk countyjában, az Elizabeth-folyó mveivel, els sorban az amsterdami új tzsde
partján, (i90o) 4988 lak., frészmalmokkal és hajó- palotájával, továbbá nagy bérházaival és villáival
építéssel.
B. a modem irány legkiválóbb úttöri közé tarBérkocsiipar és d^ szabás. Nagy városokban tozik Hollandiában. Bels berendezések, bútorok
bizonyos helyeken (állomásokon), melyeket a ha- tei-v-ezósével is foglalkozik. A modem építészeti
tóság jelöl ki, a személyszállításra állandóan ko- törekvésekre nézve érdekes németül is megjelent
csik állanak rendelkezésre. A város területén belül
Gedauken über Stil in der Baukunst (Leipmegszabott díjéit, azon kívül pedig kialkudott bér- zig 1905).
Bérlajstrom, az a jegyzék, melyet az ipari
ért teljesítenek fuvarozást. Ezeket hívják bérkocsiknak. Nálunk a kétlovast franciásan fiákerJiak törvények abból a célból írnak el, hogy az alkalis híN'ják, az egylovast az angol comf ortable név mazottak nyilvántartathassanak és e részben elután budapesti jargonban konflisnak. A németor- lenrzés legyen gyakorolható. Nálunk az 1884.
szági Droschke az orosz elúevezésbl szárma- XVII. t.-c. rendeli el a B. vezetését, de csak a
zott. Létszámukat, felszerelésüket, rendtartásu- gyári üzemekre. Ezt a kötelezettséget a munkások
kat, díjszabásukat stb. külön helyi szabályrendelet betegség- és balesetelleni biztosításáról szóló törrendezi. A rendes bérkocsik számozottak. Bizonyos vény (1907. XIX.) kiterjeszti minden biztosításelfeltételek mellett a bérkocsitulajdonosok szá- köteles üzemre, kimondva, hogy a B. öt évig megmozatlan bérkocsikat is tarthatnak, de csak ott- rzend. Ez utóbbi törvény szerint ennek révén
hon (az állomásra ilyennel ki nem állhatnak), ellenrzi a biztosító pénztár a munkaadók befizeezeknek viteldíja szabad egyezkedés tárgya. Min- téseit. A B.-ba a hatóságok és különösen az iparden bérkocsisnak hajtási jogosítványa van. A díj- felügjelk bármikor betekinthetnek. Egyes külszabást pedig a kocsiszámmal egjiitt a kocsi bel- földi államok a B. vagy bérfizetési könyveket
és fiatal korú, illetve gyermekmnnsejében kifüggeszteni kötelas. Nappal is kiUön csak a
kocsik vannak az állomásokon, éjjel is. A díjsza- kások részére írják el.
Berlauit (ásv.), kloritok, nevezetesen ortokloribáson túl tórténö jogtalan követelések megakadályozását célozzák a taxaméterek, amelyek óra- tok elváltozási terméke sötét fzöld pikkelyek lamszerkezettel a kocsijárat idejét és a megfelel zán összeálló tömege. Szerpentin és granulit hadíjat is feltüntetik. Magyarországban még nincse- sadékait tölti ki Csehországban, Budweis közelének használatban, most tárgyalnak róla. Külföl- ben, Berlaubach egyik kbányájában.
dön pedig már önmköd gépkocsikat (automoBerleburg, járási szókhely Arnsberg porosz
bilokat) is használnak bérszolgálatra.
kerületben, az Ederbe torkolló Odebora partján,
Berkovic, v. berkovec, az ü. n. orosz hajófont, (1905) 2365 lak. papir- és f aárúkészítéssel a Saynsúlymérték,
10 púd v. 400 orosz font
163804 Wittgenstein-B. hercegek kastélyával.
kg. A lit\'ániai bjerkowiec
74-966
Berlebargi biblia, a XVIII. sz.-beli pietizmus
5 kamyn
kilogramm.
hatása alatt létrejött egészen új bibliafordítás, meBerkovica, járás (okolija) székhelye Lom-Pa- lyet a Saj-n-Wittgenstein-Berleburg grófi család
lanka kerületben,Bolgáror8zágban, a Lom-Palán- adott ki 1726— 39-ig Berleburgban. E ín 7 részre
kából Szóílába vezet úton, az Ogusztba torkolló oszlik s az egész
egyf oljiában taitó magyaráBrzia közelében, szllkkel beültetett dombok és zatokkal van ellátva, melyeken a misztikus felerds hegyek közt, amelyek egyikén egykor ers- fogás vonul végig. 2-ik kiadást nem ért.
ség állott festi szép vidéken, (i9io) 5899 lak.,
Berlengas (ejtsi-. — gása), portugál szigetcsoport
sznyeg-, selyem- és bripan'al.
10—12 km.-re a Carvoeiro-foktól. Egj' nagyobb
Bérkönyvek, l. Bérlajstrom.
szigetbl, Berlengából és az Estrellas meg Farilhistorie
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hoés nev kisebb sziget- és zátonycsoportokból áll.
B. igen veszélyes a hajósokra nézve. Berlengán
egy világító torony van.
Berle^pBch,!. August, báró, német méhész, szül.
Seebachban (porosz-szász tartomány) 1818., megh.
Münchenben 1877. Atyja halála után a családi birtokot 1837. vette át a méhészet iránt való nagy
elszeretete következtében azonnal 100 szalmakaptár felállításával kezdte meg nagyobbszabásu
mködését a méhészet terén s a lépkeret találmánya által volt a mozgószerkezetü kaptárok megalapítója. Mikor Dzierzon 1845. a méhtenyésztésre
és tartásra vonatkozó elveit nyilvánosságra hozta,
;

Bérleti

szerzdés

dolog vagy jog gyümölcsének átengedését tárgyazó szerzdés pedig haszon-B, (1. o., ném. Pachtvertrag.)

A

B.-nek és a haszon-B,-nek közös szabályai

Bérbeadó rendszerint a tulajdonos, de bórbeadhatja
a dolgot más is, akinek a dolog használására v.
gyümölcsöztetésére joga van (pl. a haszonélvez).
Arra az idre, míg ez a joga fennáll tehát maga a
bérl is (albérlet, alhaszonbérlet), ha csak jogszabály v. szerzdési megállapodás az albérletbe adástól el nem tiltja (pl. egyes lakbórleti szabályok).
Bérbeadni a dolog természete szerint csak az
olyan dolgot lehet, amelyet nem elfogyasztással
használnak, amely elfogyasztás nélkül használható, gyümölcsöztethet,
A B, létrejön, ha a felek a bérlemény tárgya,
a bérlés ideje ós a bér mennyisége tekintetében
megegyeztek, írás vagy más alakszerség a szerzdés érvényéhez rendszerint nem szükséges. (Há;

B. volt az, ki annak tanait terjesztette és részint
önmaga, részint jeles tudósok segélyével tudományos irányban is kifejtette. Die Biene und ihre
Zucht (1860) e. jeles müve nagy elismerést vivott
ki és több kiadást ért. Kisebb munkája Die Bienenzucht naeh ihrem jetzigen rationellen Standzastársak vagy jegyesek közt kötött ingatlanra
punkt (4. kiad. 1899).
2. B., Fnedrich Ludmg, báró, hannoveri ál- vonatkozó B. érvényéhez az 1886. VII. t.-c. 22. §-a
lamférfiú, szül. Stade-ban 1749 okt. 4., megh. Er- közjegyzi okiratot kivan). A B. alapján a hérlöfurtban 1818 dec. 22. Midn a francia forradalmi nek joga vau a) a bérelt dolog birtokára. Birháborúk idején a konventtel Hannover semleges- tokháborítás esetében sommás visszahelyezésre
ségérl alkudozni készült, a rendek 1794. szám- van joga bárki ellen, még a bérbeadó ellen is de
zték. Késbb Bonaparte Jeröme westfáliai király nem birtokháborítás, ha a bérbeadó a bérrel adós
szolgálatába szegdött. Munkái Beitráge zur Fi- bérlt a bérleménybl önhatalmúlag elmozdítja
nanzgeschichte des Königreichs Westfalen (Braun- b) a dolognak
a dolog gazdasági rendeltetéséschweig 1813) Über Grundsteuer in Deutschland nek megfelel
használatára. Követelheti, hogy
und vollstándiger Abriss der "westfalischen Fi- a bérbeadó a dolgot használható állapotban adja
nanzgeschichte und der Verwaltung des Staatsver- át és használható állapotban tartsa. Rendkívüli
:

:

;

:

—

—

;

mögens im KönigreichWestfalen(Göttingen 1814). javítások a bérbeadót terhelik. Ha megtagadja,
3. B., Hans Hermann, báró, porosz kereske- azokról a bérbeadó költségére a bérl gondoskoddelmi miniszter,

szül.

Drezdában 1843 márc.

30.

Elbb Schwarzburg-Sondershausen fejedelemségnek volt minisztere 1889. kormányelnöke lett a
rajnai tartománynak, porosz kereskedelmi miniszterré pedig 1890 jan. 31. nevezték ki s még ugyanazon évben elnökölt a nemzetközi konferencián,
mely a szociális és munkáskérdéssel foglalkozott.
1896 jún. 26. visszalépett. 1901. Berlinben megalakult elnöklete alatt a Gesellsehaft für soziale
;

Reform, mely a munkások

jólétét igyekszik elmozdítani.
Bérlet, 1. Bérleti szerzdés.
Bérletid, 1. Bérleti szerzdés.
Bérleti kezelés, a földbirtok-kezelésnek az a
neme, melynél a földbirtokos birtokának haszonélvezetét bizonyos idre és bizonyos feltételek
mellett bérlnek engedi át. A B. a házi kezelésnek ellentéte s az jellemzi, hogy a birtokos a
vállalathoz saját birtokával járul hozzá, ezért bért
élvez, a bérl pedig a kezelést és a vállalattal
járó kockázatot vállalja el, aminek fejében a kezelésért járó munkadíjra, a bérletbe fektetett t-

kéjének kamatjára és a vállalatból származó
üzleti nyereségre tarthat számot.
Bérletiltás, 1. Végrehajtás (követelésekre).
Bérleti szerzdés, 1. (a római jogra nézve 1.
Bérszerzdés), tágabb értelemben az a szerzdós,
amelynél fogva a bórbeadó arra kötelezi magát,
hogy valamely dolog használatát vagy gyümölcsöz dolog vagy jog gyümölcsét (hasznát) a bérlnek bérért bizonyos idre átengedi. Szorosabb
értelemben B. csak a dolog használatának átengedésére irányuló szerzdés (nóm, Mietvertrag), a

A rendes használattal járó közönséges javításokat a bérl saját költségén köteles végeztetni, A dolog közterhei (adók, vízvezetéki dijak
stb,), ha a felek másként meg nem állapodtak, a
bérbeadót terhelik, A nem feltétlentU szükséges,
de mégis hasznos beruházásainak megtérítését a
bérl csak annyiban követelheti, amennyiben a
beiniházással a bérbeadó gazdagodott. Az oly beruházási tárgyakra, melyek a bérleménytl sérelme nélkül elválaszthatók, a bérlt az elvitel joga
(jus tollendi) illeti meg. A B. alapján a bérbeadónak a bérhez van joga, A bér állhat pénzben v.
pénzt ér más dologban. A bér a szerzdésben
megállapított vagy a helyi szokásnak megfelel
idszakokban rendszerint utólag fizetend (a lakbér kivétel). Ha a bérl a bérrel adós marad, a
bórbeadó a szerzdést megszüntetheti és a bérlt
kimozdíthatja. Arra az idre, amely alatt a bérlet
tárgyát a bérl nem használhatta, bért nem köteles fizetni. A bérbeadónak a bér biztosítására
bizonyos esetekben törvényes zálogjoga van (l.
Törvényes zálogjog). Megsznik a B., ha a dolog
hatik.

megsemmisül. A B.-t egyoldalúan megszüntetheti a bérbeadó, ha a bérl bórt nem fizet vagy a
bérlet tárgyával visszaél; a bérl, ha a bérlet
tárgya használatra alkalmatlanná válik. Megsznik a határozott idre kötött B. a megállapított

id

a határozatlan idre kötött szerpedig akkor, ha a felek egyike a szerzdésben megállapított vagy a helyi szokásnak megfelel felmondási idben a B.-t felmondja. Hatálejártával

;

zdés

rozott

idre

állapodnak

kötött

meg

szerzdésben

is

gyakran úgy

a felek, hogy az, ha meghatáro-

;;

zott

—

tke

Bérleti

idben

fel

nem mondják,

hallgatólag
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meg-

A

bérbeadónak v.
a bérlnek halála, ha csak a szerzdés nem intézkedik, önmagában véve a bérleti viszonj't meg
nem szünteti. Ha a bérbeadó a bérlet tárgyát a
bérlet tartama alatt ela^a, az új tulajdonost a
bérleti szerzdés nem köti (Kauf bricht Mietlie), a
szerzdést a t<Jrvényes felmondási idre a bérlnek felmondhatja s ezért a bérl csak a bérbeadótól követelhet kártérítést. Ugyanez áll, ha a
hosszabbítottnak tekintend.

tulajdonos változása az ingatlan elán'erezése következtében áll el (végrehajtási törvény 181. §),
vagy ha a bérbeadó csdbe jut s az ingatlant a

tömoggoudnok szabad kézbl

eladja.

Ha

a bérl

jut cs6dl)o, a bórbeadó a szerzdést felmondhatja,
vagy ha még a bérleményt át nem adta, a szerzdéstl elállhat (csdtörv. 22. és 23. §).

A kési római jogban és a középkori jogban
fejldött ki a városi teleknek vagy a mezgazdasági ingatlannak örök idre való bérbe, illetve
haszonbérbe adása (épületjog,

superficies és

lat.

örökhaszonbérlet, gör. emfitezis). L. ÖrÖkhérszerzödés. A szoros értelemben vett B. legfontosabb esete a lakásbérleti szerzdés. Ennek különleges jogszabályait 1. Lakbérlet és Lakbérleti

szabályok alatt.
Peres eljárásunk a bérleti jogviszonyból felmerül kénlések gyors elintézését biztosítja a
bérleti viszonyból felmerült keresetek a per tár-

—

Berlin

Bérletjegy, a dologra létrejött bérleti szerzdés igazolására szolgáló jegy, pl. színházi B.,
vasiiti B. (1. Menetjegy) stb.
Bérlettartam, 1. Bérleti szerzdés.
Berlichingen, község Jagst württembergi kerületben, a Jagst és vasút mellett, (i905)107 lak.,
a híres B. -család si kastélyának romjaival.
Berlichingen, Götz (Gottfried) von, a híres
vaskezú lovag, szül. Jagsthausenben (Württemberg) 1480., megh. hornbergi várában 1562 júl. 23.
150b-tól kezdve folytonosan hadakozott hol az
egjik, hol a másik német fejedelem zsoldjában forgatta kardját. 1504-ben Landshut ostrománál egy
ágyúgolyó jobbkezét összezúzta, melyet azután
mesterséges, vasból készült kézzel pótolt. De azért
csak folytatta kalandos életét és csaknem mindig
szennyes érdekekórt és préda reményében harcolt.
A sváb városok küzdelmeiben B. ULrik württembergi herceget támogatta. Midn 1512. nürnbergi
kereskedk társzekereit megdézsmálta, Miksa császár birodalmi átokkal sújtotta, mely alól csak
14,000 forint fejében szabadult, melyet azonban
;

sohasem fizetett meg. 1518-ban békerontó támadásai miatt újra átokkal sújtották. 1519—
22-ig Heilbronn polgárai fogva tartották, mígnem Franz v. Siekingen (1. o.) kiváltotta. 1525-ben
a felkelt parasztok reá erszakolták az odenwaldi

pórhad vezetését. B miatt elfogták és 1530-ig
Augsburgban fogva tartották. Ez évben azon ígégyának értékére tekintet nélkül járásbirósági ret mellett, hogy Homberget többé el nem hagyja
hatáskörbe tartoznak (1893. XVIII. t.-c. 1. § d) p.), 8 fogságáért boszut senkin nem áll, szabadon boaz új Pp. 1. § b) p. értelmében a haszonbérleti- csátották. 1 542-ben V Károly császár felszólítására
viszonyból felmerül keresetek is bérelt lakás néhány száz ember élén részt vett a magyarországi
V. terület átadását vagy visszabocsátását rendel hadjáratban a törökök eUen s 1544. a franciaor;

.

;

ítélet felebbvitelre tekintet

nélkül végrehajtható
1893. XVIII. t.-c. 117. §, i. p.).

szági hadjáratban. Életrajzát

önmaga

írta

meg

megbízhatatlansága dacára a kor erkölcseinek hü
Különösen gyors a bérleti viszonyok megszünte- képét njTijtja. (Kiadta elször Pistorius, Nürnberg
tése iránti eljárás.
1731 és utoljára Schönhut, 2 kiad., Heilbronn
2. B. a nemzetközi jogban, az európai hatal- 1859 és Halle 1886.) Ezen életrajz nyomán írta
maknak Kínával kötött szerzdései, amelyekkel Goethe híres, de a történelmi igazságtól lényeKina egyes területrészeket az európai hatalmak- gesen eltér színmvét. Götz vasból készült jobb
nak használatra engedett át (1. Settlements).
kezét jelenleg a jagsthauseni múzeumban rzik,
Bérleti tke, a haszonbérl ingó javainak azon V. ö. Fallmann, Der historische G. v. B. (Berlin
(Pp. 415.

§, 5. p.,

összege, amellyel
a bórbevett birtokon gazdálkodik. Hogy a bérl kell jövedelmi eredményt
érjen el, kell hogy legyen a bérbirtok nagyságának s a gazdálkodás belterjességi fokának megfelel állatállománya (eleven-leítára), eszköz- és
gépleltára (holt-leltára)ós forgó tökéje; ezek együttvéve a gazdasági üzemtökét képezik s így a bér-

tke

m. üzemtóke.
Bérleti viszonyok megszüntetése iránti per
akkor keletkezik, ha a lakbérlet feluiondására
(l. Birói felmondás) kifogást adnak be
szabályozzák a Pp. 631—686. §§-ai, mai eljárásunkban pedig a 4873/94. sz. igazs. min. rendelet, az
eljárás ktUönösen gyors
a befejezést gátló bizonjitásfelvételt a biró mellzheti, az ítélet felleti

is

a.

;

:

lebbvitelre való tekintet nélkül végrehajtható;
ellenmondásnak nincs helye ; a felebbviteli, igazolási határid rövidebb a rendesnél, perújítás ki
van zárva stb. ; az eljárásban jogsérelmet szen-

ved

a tv. rendes útján érvényede a bérlet tárgyának átadására vagy

fél követelését

sítheti,

átvételére vonatkozó Ítéleti döntést

már nem

lehet.

megtámadni

1894) Wegele, G. von B. u. seine Denkwürdigkeiten (Zeitschr. für deutsche Kulturgeschichte.
Uj foly. ni. 129).
B. Götz nemzedéke mai napig virágzik a B.Rossach-családban, míg a B.- Jagsthausen-ág testvérétl, Hanstól származtatja magát. Ez utóbbi
;

ágnak egyik tagja, Friedrich Wolfang badeni rnagy, 1859. a württembergi grófl rangot kapta. Ó
Geschichte des
írta meg családjának történetét
Ritters Götz von B. u. seiner Familie (Leipz. 1861).
Berlin (két melléklettel : 1 B. tervrajza ; 2.
B. és környékériek térképe). A porosz királyság
és a német birodalom fvárosa, a porosz király
és német császárnak és a legfbb német birodalmi
hatóságok tálnyomó nagy részének székvárosa,
a német birodalmi vasutak elsrangú gócpontja,
az é. sz. 520 30' I6" és a k. h. 13" 23' 43" alatt, a
Spree mindkét partján, amely itt veszi föl a Bankét és amelybl két hajózó csatorna ágazik ki
63-52 km» területtel.
A város részei, utcák, terek és emlékmüvek. A legrégibb részek Alt-KöUn, amelyben
a királyi kastély Van ós Alt-B. Ettl É.-ra fekszik
:

11*

-

—
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Friedrichswerder és Neu-KöUn, továbbá a Dorotheenstadt és Friedrichstadt. Az elbbitl É.-ra a
Spree jobbpartján terül el Frledrieh-Wilhelmstadt,
amelyet a meghosszabbított Friedrichstrasse választ el a Spandauer Viertel-töl, amelyet a Friedrichstadt-tal a Luisenstadt köt össze. Ezen városrészek köré csoportosulnak azután a Tiergarten,
Hansaviertel, Moabit, Wedding, az Oranienburgi
és Rosenthali külváros, a Friedrichsvorstadt, a
Schönebergerés a Tempelhofer Revier. A legújabb
idkben a város csak ÉNy., É.és K. felé terjeszkedik. A legrégibb városrészeket egykoron falak
vették körül ezek, valamint a rajtuk átvezet
kapuk egynek kivételével eltntek ez az egy a
Brandenburgi kapu, amely az Unter den Linden
nev széles utcából a Charlottenburgi országútra,
111. a Tiorgartenbe vezet. E kapu az athéni propylaeumok mintájára Langhans tervei szerint
1789—93 épült, öt, hatalmas dór oszlopokkal el;

;

különített átjáróval. Legnagyobb magassága 26,
szélessége 62'5 m. A kapu fölött van Victoria rézbl készült négyes fogata Schadowtól (1794), amelyet 1807. a franciák Parisba vittek, de 1814.
visszakerült ós azóta a vaskereszttel ékesítették.
1868-bau Strack tervei szerint nyilt oszlopcsarnokot építettek hozzá a déli csarnokban lev
Mars-szobor szintén Schadow müve. A város 79
hídja közt a legszebb a Spreen átvezet Schlossl)rücke(48 m. hosszú, 32 m. széles), amelyet 1822—
1824. Schinkel tervei szerint építettek és amelyet
1845—57. nyolc, a természetesnél nagyobb márványszoborralékesítettek ezek a hét mvész által
készített szobrok a katona életpályáját allegorizáljak. Monumentális hidak még az 1886—89. épült
Yihnos császár hídja, a Km-fürstenbrücke (1692—
95. épült ós 1895. renoválták), amelyet a nagy
választófejedelemnek Schlüter által tervezett és
1703. leleplezett gyönyör szobra ékesít, a BelleAUianco- és a Herkules-híd (amazt allegorikus,
ezt mitologikus szobrok díszítik), végül a Potsdami-híd, amelyen Helmholtz, Siemens, Gauss és
Eöntgen szobrai láthatók. B.-nek körülbelül 1000
utcája közül a legszebb az 1004 m. hosszú és 60*6
m. széles, a Brandenburgi kaputól a királyi kas;

;

télyig

vezet Unter den Linden hármas

fasorral,

több palotával és fényes üzletekkel folytatása K.
felé a Kaiser Wilhelmstrasse. Az Unter den Lindentöl a Friedrich- és Behrenstrasso összeszögelléséig visz a Passage (Kaisergalerie). A 3 km.
hosszú Friedrichstrasse a várost ÉD.-i irányban
átszeli az Oranienburgi kaputól a Belle-Alliancetérig. A Leipziger Strassea Dönhofs- és LeipzigerPlatz-ot köti össze és sok díszes épületet foglal
magában. Az újabb élénk utcák közt a legjelentékenyebbek a Victoria-, Bellevue- és a Kurfürstenstrasse. A körülbelül 72 nyilvános tér közül a kiválóbbak az Opernplatz az Unter den Linden K.-i
végében a Gendarmenmarkt, amelynek közepét
a Schiller-szobor körül Schiller-térnek hívják a
Schlossplatz, a Lustgarton a királyi palota É.-i
oldala, a dom és múzeum közt a Leipziger Platz,
a Wiíhelmsplatz Friedrichstadtban, a Pariser
Platz a Brandenburgi kapu mellett a Königsplatz
az utóbbitól ÉNy.-ra, a Dönhofsplatz, a köralakú
Belle- Alliance tér és a Lützowplatz. A nagyobb ültetvényekkel ellátott terek és területek a Fried;

:

;

;

;

;

Berlin

riehshain (52 ha.) a Königstor eltt a márciusi
síremlékével és Nagy Frigyes mellszobrával a Humboldthain (85 ha.) a Gesundbrunnen
városrész eltt az 1888. a Kreuzbergen alapított, terraszokban emelked Victoriapark, amely-

hsök
;

;

nek szomszédságában a város 1910-ben 63 millió
márkáért egy nagy területet vásárolt a kincstárebbl 3'2 ha.-t beépítésre szánt, a többit a
tól
park nagyobbítására fordítja. Mindezeknél szebb
a kb. 255 ha.-nyi területet elfoglaló Tiergarten,
a porosz királyi család magántulajdona, amely
;

Charlottenburgig nyúlik el. Régen vadaskert volt.
Átalakítását L Frigyes király kezdte meg IL Frigyes Vilmostól ered a Rousseau-sziget és a Bellevue-kastély III. Frigyes Vilmos Lenné kertésze
által nagy átalakításokat végeztetett benne mostani végleges alakját II. Vilmos császár adatta
meg neki. Legszebb részei a Siegesallee, 1909 óta
a szép Rosengarten, Augusta Victoria márványszobrával a Grosser Stem, ahonnan az utak mindenfelé kisugároznak és ahol 1904 óta az Üchtritz
terve szerint készített Hubertusbrunnen, két monumentális kpad (Felderhofftól) és négy bronzcsoport áll, amelyek vadász jeleneteket ábrázolnak (Sehapertl, Begastól, Baumbachtól és Haverkamptól) a Zelt-ek, kerti vendéglök a Luisensziget, Luise királyné márványszobrával végül
;

;

;

;

;

;

;

az állatkert.

A nagyszámú emlékm közül egyik legrégibb
az 1821. a Kreuzbergen az 1813—15. elesett harcosokemlékére felállított emlékm (Schinkel terve
szerint 20 m. magas gót ízlés piramis)
1873
szept. 2-án leplezték le a Strack által tervezett,
61 5 m. magas Siegessáule-t, amelyet alant 4
bronzrelief (dán háború, königgrátzi csata, sedani
ütközet és bevonulás Parisba, bevonulás B.-be)
díszít és amelynek tetején a Drake által készített 83 m. magas Victoria-szobor áll vele szemben van Bismarck hercegnek Begastól tervezett
nemzeti emlékszobra (1901). A régibb memlékek
közül megemlítend még a Friedenssáiüe a Belle
Alliance téren Rauchtól tervezett Victoriával és
az invalidus-parkban az 1854-ben készített Nationalkriegerdenkmal. Rauchnak igazi remeke
Nagy Frigyesnek 13'5 m. magas lovasszobra az
Unter d. Linden bejáratánál. A legterjedelmesebb
emlékszobra B.-nek a királyi palota Ny.-i oldalán I. Vilmos császárnak a Begas által tervezett
és 1897. leleplezett 9 m. magas lovasszobra, félkör alakú oszlopcsarnoktól körülvéve. A Siegesalleeban 32 brandenburgi és porosz fejedelem,
illetleg uralkodó (kezdve Medve Alberttl I. Vil;

;

mos császárig) márványszobra áll, amelyek mindegyike mögött félköralakú padon két kortárs
mellszobra látható és amelyeket II. Vilmos császár állíttatott föl 1898— 1901-ig. Egyéb emlékmüvek: Medve Albert (Bsétl), Waldemar rgrófoké (Ungei-tól), a Dammühlengebáude mellett Auguszta császárnéé (Schappei-tl) uz operaház melletti ültetvényekben Auguszta Viktóa Boethoria császárnéé a Rosengartenben
ven-Haydn-Mozart-omlók a Thiergartenben az
a
aranyhalas tó mellett 1904-böl Siemoringt^l
Berolina óriási rézszobor Hundriesertöl (1895);
a Beuth-szobor (Kisstl 1861) a Schinkelé (urakétól 1869); a Thaeré (Rauch, ill. Hagentöl
;

;

;

;

;

:;

—
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az Opera eltti téren
szobor áll: Blücheré,
Greisenaiié, Yoreké, Bülowé és Scharnhorsté, e
két utóbbi mánányból; a Leipziger Platzon
van Brandenburg (Hagentöl) és \V rangéi (KeilChaniissoé (Mosertöl)
tl) generálisok szobra
a Montbijou-téren Colignyé (1905-böl GörtzSchlitz gróftól) ée öt orániai hercegé I. Vilmosé,
Móricé, Frigyes Henriké, II. és III. Vilmosé (valamennyi 1907-böl) a királyi palota eltt, illetleg
annak terrasszán ; III. Frigj'es császáré (Helmholtz és Blumenthal mellszobrával Brülltól) és
Viktória császái-néé (Zeller és Hofmann mellszobrával Gerth-tl) a Brandenburgi kapu eltti téren; III. Frigyes Vilmosé a Luisen - szigeten
Wagner Richárdé (Eberieintól 1903-ból) a Thiergartenstrassén ; Gaussé, Siemensé, Helmholtzé
és Röntgené a Viktória-hídon ; Groethéé (Schapertól) a Königgriitzer Strassen ; a nagy választófejedelemé (1904rböl) és a Lessingé (Lessingtl) a
Königgratzer Strasse közelében; ugyancsak a
nagy választóé (Schlütertl, a német barok-stílus
legszebb szobrai a Kurfiirstenbrückén ; a Humboldt testvéreké, Treitschkeé és Mommsené (e két
utóbbi 1909-bl) az egyetem eltt Lutheré a Neue
Markton Moltkeé (1905-tól üphuestól) az új operaház eltt Virehowé (Klimschtl) a Karlsplatzon
végül Zietené (Schado%\"tól), Lipót Anhalt-Dessaui
hercegé (Schadowtól), Winterfeldté (Kisstól),
Keithé (Tassertl) és Seydlitzé (ugyanattól) a
"Wilhelmplatzon. Érdekesebb nj-ilvános kutak a
Schlossplatzon a Begas által ter\-ezett Schlossbrunnen. amelyet B. városa II. Vilmos császárnak ajánlott fel hódolata jeléül a Spittelmarkton
a Spindlerbnmnen végül a Rolandbrunnen egy
Rolandszoborral a Siegesallee végében, amelyet
1902. II. Vilmos császár a városnak ajándékozott.
Kiválóbb épületek. B.-nek körülbelül 100
temploma és kápolnája közül régiségénél fogva
megemlítend a XIII. sz.-ból való Mária-templom
(Sparr tábornagy síremlékével)és a Nikolai-templom mindkettt újabban restaurálták. Nagj-obb
mvészi értéke van a Dómnak és a Vilmos császár emlékét megörökít templomnak. A Dóm
(6270 m* területet foglal el, míg a kölni dóm
csak 6166-ot) egy régibb, 1747— 50-ig épült székeseg>'háznak helyén Raschdorff Júliusnak és
Mnak, Ottónak tervei szerint 189i— 1905-ig készült el llV'j millió márka költséggel. A fbejáratnál látható balról: Luther Wormsban, Máté
és Márk evangélisták szobraival Janenschtól,
balról Luther bibliafordítá.^ fölött Lukács és János evangélisták Götztöl. A másik három bejárat mellett Krisztus életébl való jelenetek vannak ábrázolva. Az épület belseje 3 részbl áll
az ünnepi templomból (1960 ülhellyel), az udvari
keresztel és esket kápolnából és az emlékeket
tartalmazó u. n. sirbolt-templomból (ebben van
felállítva Bismarck ül szobra, III. Frigjes császár márványszarkofágja stb), amelybl lépesó
vezet le a Hohenzollemek kriptájába, ahol az
uralkodó család tagjainak 87 koporsója áll. A
Vilmos császár emlékét hirdet templomot az
Augnste Viktória téren latin kereszt-alakban
1891— 95-ig Schwechten építette. Belsejét részint
a bolthajtásokon, részint az oldalfalakon LinneSchinkel-téren

1860) a

Kauch

;

által készített öt

;

;

:
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mann tervei szerint készített mozaik-képek díszítik. — A 192 m. hosszú, 116 m. széles királyi
palota

:

legrégibb részét

—

II.

Frigyes választófeje-

delem 14é3 51-ig építtette (a Grüner Hut nev
kerek torony máig is fennáll), II. Joachim 1538.
a várat palotává alakíttatta legtöbbet építtetett
;

hozzá, illetleg alakíttatott át I. Frig>'es, II. Frigj'es, II. Frigyes Vilmos, IV. Frigyes Vilmos és
n. Vilmos császár, az utóbbi a palotát ismét a császári család lakóhelyévé tétette és a Ny. -i szárnyat
Ihne müépító tervei szerint teljesen átalakíttatta.
A palota hosszúkás négyszög ; egjik udvarában a
sárkányöl Szent Györgj-nek kolosszális szobra
látható. A fkaput két csoport díszíti, amelyek
lovak fékezóit ábrázolják és amelyeket Miklós
cár adott ajándékba. A palotában mintegy 600
szoba és terem van, amelyek közül a lovag- v.
trónterem, a fehér terem és a képtár a legérdekesebbek. A Schlossbrückén túl látható az a palota, amelyben ín. Frigyes császár mint trónörökös és eltte III. Frigyes Vilmos lakott, tov.
az Unter den Linden-en I. Vilmos császár egykori palotája, amelyben azt a szobát, amelyben
meghalt, emlékkápolnává alakították. A Lustgarten É.-i oldalán áll a régi múzeum, mögötte
az utca fölött vezet folyosóval összekötve az új

múzeum, ennek közelében ÉK. felé a nemzeti
képtár és É. felé az ideiglenes épület az elöázsiai régiségek számára a Spree ágai közt végül a Frigyes-császár múzeum. E múzeumi városnegyed 'most van átalakítás alatt Messel, ilL
Hoffraann tervei szerint az új múzeum és a városi vasút között nagy udvar köré fog csoportulni D.en az elóázsiai múzeimi, K.-en a Pergamon-múzeum, E.-on a német múzeum. Az új
múzeum egyiptomi részét pedig Ny. felé ki fogják bvíteni. A régi múzeum 1824— 28-ig Sehinkel építette) 18 ioni oszlop által tartott elcsarnokába széles, nyílt lépcs vezet föl benne a
görög-római korból szobor- és iparmvészeti tárgj'ak, a többi között a híres hildesheimi ezüstkincsek vannak elhelyezve. Az új múzeum
(1843— 55-ig Stüler építette) lépcsházának fels
falait Kaulbach hat kolosszális falfestménye díszíti, földszintjén vannak az egjiptomi régiségek benne vannak továbbá eUielyezve a pergamoni és a többi elóázsiai régiségek. A nemzeti képtár, korinthusi templom utánzata (Stüler
tervezte és Strack építette), fképen német festk mveit tartalmazza. A Frigyes császár múzeum (1898 1903-ig olasz barok-stílusban Ihne
építette) ó-keresztény, bizánci, román, gót mvészeti tárgyakat, olasz, francia és más idegen,
meg német festk mveit tartalmazza. E múzeumtól É.-ra van a Monbijou- kastély (középs
részét 1706. Eosander v. Göthe, a többit 1790.
;

:

;

;

—

ünger

amelyet 1877. Hohenzollemalakítottak és amely a brandenburgi

építette),

múzeummá

porosz uralkodókra vonatkozó érdekes kultúr-történelmi gyjteményeket foglal magában. Egyik
kiváló monumentális épülete a városnak a Zeughaus (építését 1694. a hollandus Nering kezdte
meg, 1698-99-ig Schlüter folytatta és 1706. a
francia de Bodt fejezte be), amelyet 1877—81-ig
fegyvergyjteménnyé és a brandenburgi porosz
hadsereg hstetteit dicsít csarnokká alakítót-

—
—
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át. Vele szemben van a trónörökösi palota,
amellyel összefüggésben van a hercegnk palotája. Ny.-ra a Zeughaustól áll a Königswache,
amelyet 1819. római eastrum mintájára Schinkel épített. Egyéb kiválóbb épületek a Frigyes
Vilmos egyetem, azeltt Henrik herceg palotája
(1748— 66-ig az id. Boumann építette, 1891. belsejét teljesen átalakították) az Opera-téren
a
régi akadémiai épület a királyi könyvtár, amelyet 1903 óta Ihne tervei szerint lOVj millió
márka költséggel építenek és egy része még
mindig nincs készen és amelybe az Opera-téren
lev könyvtár fog beköltözködni; az operaház
(1741—i3-ig Knobelsdorff építette, az 1843-iki
tzvész után Langhans alakította át) az egykori
35-ig Scliinkel épíépítészeti akadémia (1832
tette), amelyben a meteorológiai intézet van elhelyezve; a Schauspielhaus (1819— 21-ig Schinkel építette) a Schiller-téren a városház (1861
70-ig Wásemann építette) 74 m. magas toronynyal; a börze (1859— 63-ig Hitzig építette); az
1871. befejezett pénzver, az építészeti akadémiától D.-re több egyetemi intézet (klinikák, flzikai
fiziológiai intézet stb.) a geológiai intézet, a bányászakadémia, a mezgazdasági fiskola, a természetrajzi és néprajzi múzeum, az iparmvészeti múzeum (renaissance -stílusban 1877
81-ig
:

;

;

;

—

;

;

;

—

Gropius és Schmieden építette) homlokzatán Velencében készített mozaikképekkel a hadi akadémia; a fposlahivatal a Königstrasséban és
a birodalmi postahivatal (1871 73-ig Schwatlo
;

—

építette és 1893— 98-ig Techow és Ahrens kibvítette) a Leipziger Strassen; a kö,2ponti rendrség palotílja ; több minisztérium ; a központi

vásárcsarnok több követségi palota a birodalmi
;

bank (1869— 76-ig Hitzig építette), néhány pályaház, különösen a potsdami és anhalti. Impozáns
köz- és magánépületekkel gazdagodott B.II. Vilmos császár uralkodása alatt. Ezek közül a kiválóbbak a birodalmi törvényhozó testület palotája (1884— 94-ig Wallot tervei szerint 22 millió
márka költséggel olasz renaissance-stílusban
épült) 131-8 m. hosszú és 88"3 m. széles, négy
szöglettoronnyal és középen kupolával, mely a
császári koronában végzdik és gazdagon díszített homlokzattal a Königsplatz felé
a porosz
képviselház (1893— 98-ig Schulze építette renaissance-ízlésben) és a vele összeköttetésben
álló, 1904. használatba vett Urakháza (Herrenhaus) a birodalmi szabadalmi hivatal palotája
barok-stílusban a Gitschiner Strassen
a birodalmi biztosító hivatal renaissance-ízlésben az
1908. a Wallstrassóban megnyitott brandenburgi
tartományi múzeum; a Vilmos császár akadémia
katonaorvosok részére, amelyet az Invalidenstrassén Cremer és Wolffenstein tervei szerint
építettek és 1910. nyitottak meg az 1906. befejezett Rudolf Virchow kórház, 2000 beteg részére; a víg opera, amelyet 1904— 5-ig Lachmann és Zauber tervei szerint barok-stílusban
építettek a Metropol-szinház Fellner és Helmer
tervei szerint. Számos nagy és díszes hotel és
ániház is épült, amelyek között a legkiválóbbak
az Adlon-hotel (1905— 7-ig Ganse és Leibnitz
építették az Unter den Linden-en) az Esplanadehotel a Bellevuestrassen az Excelsior-hotel az
;

;

;

;

;

;

;

;

;;;
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anhalti pályaházzal szemben; a Fürstenhof a

Potsdamer-platzon a Wertheim-árúház (1897
1904-ig Messel építette), amely a Leipziger Platztól a Voss-Strasseig nyúlik és 16,200 m^ területet foglal el, igen érdekes bels berendezéssel
180 m. hosszú homlokzata gránitpillérekbl készült, amelyeket fémdíszítmények ékesítenek a
Museum für Meereskunde, igen érdekes gyjteményekkel, amelyek a hajózás fejldését ós a
tengerészéletet mutatják be.
Lakosság:, Ipar és kereskedelem. B. lakossága a XIX. sz.-ban hihetetlen gyorsasággal növekedett. 1816-ban száma még csak 197,717 volt.
1881-ben már 826,341, 1905-ben 2.040,148 és
1910-ben 2.070,695 volt. Az 1905 -iki összeírás
szerint a bels részek néptelenebbekké lettek, a
lakosság a perifériákon növekedett. Férfi volt
984,804,
1.055,344. A házasságkötések száma
(1908) 21,799 a születéseké 51,038 (1000-re 23-4
ezekbl 1850 halva született), a halálozásoké
34,258 (1000-re 16). Az idegenek száma (1900)
35,026 volt ezek közt legtöbb az osztrák, orosz,
magyar és amerikai. A foglalkozások közt els
helyet foglal el az ipar. Az önálló foglalkozással
bírók 52-850/o-a iparz. A legvirágzóbb iparágak
a gépgyártás, az épít-, a ruházati, az élelmezési, a fonó-szöv és a sokszorosító ipar. A gépes vasipar fképen az É.-i városrészekben van
összpontosítva jelentékeny a vasúti-, a posta-,
az automobil-, varrógép-, acéltoll-, tzmentes
szekrény-, kronométer-, elektromos világítási eszköz-, mótorkészítés
igen fontosak az ékszer-,
arany- és ezüstárú-, kaucsuk- és guttaperchatárgy-, szappan-, fa- és márványárú-, erny-,
linóleum-, parfüm-, aranykeret-, aszfalt-, porcellán-, agyagárü-, zongora- ós más hangszer-,
bútor-, papíráru-, tapéta-, keztyü-, kémiai árú- és
sörgyártás. B. azonkívül egyik fhelye a német
könyvkereskedésnek ezzel kapcsolatban virágzik
a könyvnyomtatás, a betüöntés és a litográfiái
ipar. Az iparos foglalkozást követi a kereskedi
(23'64"/o-a az önálló foglalkozásuaknak). Az árúforgalom fcikkei: gabona, szesz, él állatok,
gyapjú és tüzel szer. Az összes árubehozatal
volt 1907. vasúton és hajón 13*87 millió t. a behozott él állatok száma: 57,075 ló, 466,850
szarvasmarha, 530,607 juh, 2.025.000 sertés,
2.773,778 szárnyas. A kereskedelem elmozdítására szolgálnak a nagy pénzintézetek, amelyek
közt az els helyet foglalják el a birodalmi bank
és a Deutsche Bank (150 millió márka alaptkével) meg a Königl. Seehandlung. A forgalom elmozdítására szolgálnak a városban a Stadtbahn,
amelyet most fognak elektromossá átalakítani,
a Ringbahn, amely egy É.-i és egy D.-i övbl áll
az elektrische Hochbahu, meg a különféle társaskocsi-vállalatok, már nagyrészt autóbuszokkal;
ezek 1908. több mint 835 millió egyént szállítottak. Mintaszerek B.-ben a csatornázás, a városnak vízzel való ellátása és tisztán tartása, végül
az élelmezésére szolgáló intézmények is.
;

;

n
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Közmveldés. A közmveldési intézetek
közt az els helyet foglalja el a Frigyes Vilmos
egyetem 1910- ben 494 tanárral, ill. docenssel,
367 teológiai, 2512 jogi, 1646 orvos-, 4717bölcsészet-hallgatóval, akik közt 552 n. Többó-kevósbbé

:

—
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hozzátartoznak az egj-etemi köny\'tár 220,000
kötettel, a kémiai laboratórium, a botanikus kert,
a iíazdae botanikus múzeum, a Museum f Meereskonde, a különböz klinikák stb. Egyéb közmúvelódési intézetek a királyi könj'\tár, a bányászakadémia, a mezgazdasági fiskola, a képzmvészeti fiskola, az állatonosi fiskola, a királyi zeneakadémia, a keleti nyelvek akadémiája,
a csillagvizsgáló, a hadi-, a tüzér- és katonai mérnöki akadémia, a szépmú vészetek akadémiája,
az iparmvészeti múzeum és iskola, a tudományos akadémia végül a különféle közép- és alsófokú iskolák, tudományos társulatok és azok
gjiijteményei és kön>'\'tárai. Az újságok száma
igen nagy a napilapok száma több mint 100
ezenkívül van mintegy 60 politikai lap, amely
hetenként vagy csak havonként jelenik meg;
ezekhez járul még 1200 szakfolyóirat. A tudományos és mvészeti gyjtemények igen értékesek ; ezek közt az els helyet foglalják el a királyi
múzeumok a régi, az új múzeum, a nemzeti képtár, a pergamoni, a Frigyes császár-múzeum, a
Zeu^haus és a Hohenzollem-múzeum (1. ket
fentebb) ezenkívül az iparmvészeti, a Rauch-,
az igen gazdag etnográfiai, a Beuth-Schinkel-,
a mezgazdasági, a bányászati, az egészségügyi,
a kereskedelmi földrajzi, a birodalmi postai stb.
múzeumok. A magánképtárak közt egyedül a
Ravené-féle említend, amely modem mesterek
munkáit tartalmazza. A színházak közt a királyi
operaház és Schauspielhaus foglalják el az els
helyet operák eladására szolgál még a Krollféie színház is ezekhez járul még körülbelül 20
kisebb-nagyobb színház. A müvelMés szolgálatában állanak még a különféle zeneegyesületek, az
állatkert és 19Íl-ig az aquarium. Gazdag B.
városa még közjótékonysági intézményekben és

r

:

;

;

:

:

:

:

;

;

kórházakban is.
Közigrazgatás és pénzUsry. 1881 ápr. 1-je
óta B. külön közig, kerület, amelynek élén a városi tanács áll annak tagjai a fpolgármester,
a polgármester, 15 fizetéses ós 17 ingyenes városi
:

A városi képviseltestület lü tagból
Közigazgatási szempontból B. 326 kerületre
van beosztva, amelyek mindég jlkének élén egy
flzetésnélküll elljáró áll. A város közigazgatásnak szolgálatában mintegy 20,000 emter áll,
akiknek többsége azonban ingyenes szolgálatot
teljesít. A rendrség állami és több mint 6000
fnyi legénységgel rendelkezik. B. a porosz országgylésbe 9. a birodalmi gylésbe 6 képviselt küld. Az 1910— U-iki költségelirányzat öszszesen 299.202,054 márka bevételt tüntet föl;
ebból a városi közmvekre 132.249,773 márka
kiadás mellett 139.438.035 márka esik; a jövedelmi adó kitesz 43*5 milliót, az ingatlanok utáni
adó 24 milliót, az ipari adó 13 milliót, az újonnan
behozott értékemelkedési adó 105 milliót, a kutyaadó 0-8 milliót stb. A kiadások fbb tótelei
KSookUtM
... _. .„ ... 86.786,880 márlta
tanácsos.

áll.

Vároai kSlciSn...

_

BgéMségügy

...

KSiirMgatás
&egéB7flg7
Bpitéaset

_
_

...

_

...

_

...

.„

...

..

HelTl rendArség
Ctcmtisxtítás és öntözés
Pukok és kertek rendbentartása

_
_
...

38.996.672
19.967,925
19.853.719
19.437,970
18.098,884
8.192,325
6.317,630
1.688,595
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B. vagyonát 851 millió márkára becsülik, ezzel
szemben a várost 420 millió márkaadósság terhelL
Környéice. B. körül sok igen népes heljrség
keletkezett, amelyek vele majdnem teljesen Összeépültek ilyen helységek Charlottenburg (Westend nyaralóteleppel együtt), Schöneberg ós mellette Deutsch-Wilmersdorf, Friedenau, Schmargendorf, továbbá a szintén népes Rixdorf. A
Havel K.-i partja mentén Charlottenburgtól és
Spandautól DNy. felé egész Potsdamon túlra elterjed a Grunewaldi és Potsdami erd, B. környékének legszebb része. A Grunewald 4600
ha.-nyi tlevel fákból álló erd, igen kedvelt
;

kiránduló helye B. lakóínak; D.-i részén épült
Grunewald nyaralótelep, ettl közelebb-távolabb
több vendégl áll a kirándulók rendelkezésére. A
Grunewaldban van továbbá a V'ilmos császártorony, amelyrl a legszebb kilátás nyílik a környékre. A Wannsee-vasút visz B.-bl a botanikus
kert mellett a potsdami erdben lev Wannseeba,
amelyben szintén elkel nyaralótelep található.

Innen egy órai út visz a Havel egj' szigetére, a
Páva-szigetre, amely III. Frigyes Vilmosnak volt
kedvelt tartózkodási helye. A B.-anhalti vasút
Grosslíchterfelden keresztül Grossbeerenbe visz.
B. városától D.-re van a Hasenheíde számos mulatóhellyel. A fels Spree mellett vannak Treptow, Stralau és Köpenick. Távolabbi kirándulóhelyek Brandenburg, Neuruppin, Oranienburg,
:

Potsdam (1. o.) stb.
Története. B. a

XIII. sz.-ban két helységbl,
a Spree jobbpartján fek\'ó B.-bl és a Spree szigetén épült Köllnbl keletkezett. Városi jogokat a
Xin. sz. közepe felé kaptak. A XV. sz.-ban a
hanza tagja volt. 1442-ben a HohenzoUern-család
és pedig Cicero János székhelyévé tette. II. Joakimmal együtt B. is a reformációhoz csatlakozott.
A 30 éves háborúban nem sokat szenvedett;
mindamellett lakóinak száma (1600) 14,000-röI
(1650) 8000-re szállott alá. Nagyobb lendületet
vett a város a nagy választófejedelem uralma
alatt, midn a nantesi edictum következtében számos francia iparos és utánuk több svájci és pfalzi
lakos megtelepedett B.-ben. A lakosok száma így
^,000-re emelkedett ; az erdítmények építésének megkezdése is más alakot adott a városnak.
Frigyes király több szép épülettel gazdagíI.
totta B.-t. N. Frigyes uralma alatt 1757. Hadik generális a várost megsarcolta (200,000 tallért kellett fizetnie), 1760. pedig az oroszok 1*/,
millió tallér fizetésére kényszeritették, a lakosok
száma a 7 éves háború folytán 20,000-rel apadt
meg 103,000-re. N. Frigj-es mindamellett sokat
tetf a város fejlesztésére, amennyiben királyi
költséggel selyem- és poreellángyárakat építtetett és számos külföldi tudóst is liivott maga köré.
1806-ban a franciák tartották rö\nd ideig megszállva. 1810-ben
alapították az egyetemet.
1813-ban rövid ideig ismét francia kézben volt.
1816 után B. békét élvezett és ekkor ismét ersen
kezdett fejldni. 1858-banlakóinak száma 458,000
volt. De azok a szerencsés hadjáratok, amelyek
elször az északnémet szövetség és késbb a

<

német birodalom fvárosává tették, egy idre
oly rohamos emelkedést teremtettek, amint csak

c

amerikai városoknál lehetett tapasztalni. 1879.

c

*

;
;

és 1896-ban nagy ipar-kiállítások színhelye volt
1878. itt kötötték meg a berlini békét, 1884. és
1885. pedig itt tartották a Kongo-konferenciát.

A

kiadványokon

kivttl: BSdeker,
Umgebung, Leipzig 1910; Lindenberg, B. in Wort u.

Irodfiom.
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hivatalos stat.

B. u.
Bild, B.

1894—95 ; MüUer-Bohn, Die Denkmáler B's, 1897;
Fried, Wien n. B., Wien
Behre, Das Klima v. B., 1908
1908 ; Hoffmann, Neubauten d. Stadt B. seit d. Jahre 1897,
8 köt., 50—50 táblával, B. 1902-1910; Clauswitz, Die
Pl&ue V. B. u. die Entwickelung d. Weichbildes, n. o. 1906
8achs, Masikgeschichte d. Stadt B. bis zum Jahre 1800,
u. 0. 1908. Ostwald, B. Knltur- und Sitten, u. o. 1911; W.
Paszkowski, B. in Kunst und Wissenschaft, n. o. 1910 ; Lenz
Max, Gesch. der UniversitSt zu B., I. köt. (6 köt. lesz);
Geffroy G., B. Les Musées, Paris 1910.
;

Berliner,

Ábrahám, zsidó

kóban 1833. máj.

1.

tudós, szül. Obersitz-

Egyetemi tanulmányait Lip-

csében végezte. 1873-ban tanárrá választották a
berlini Hildesheimer-féle rabbi-szemináriumon.
1874rben megindította a Magazin für jüdische
Geschichte und Literatur c. folyóiratot, amelyet
két évi fennállás után a Hoffmann Dáviddal együtt
szerkesztett Magazin für die Wissenschaft des

Judentums (1876-1893) váltott fel. 1885. élére
állott az újonnan megalakult Mihicé Nirdamin
(szunnyadók felébresztje) egyesületnek, amelynek célja régi héber kéziratos müvek kiadása. B.
Bériül 1., város Ontario kanadai tartomány fmvei Raschii in Plutotenchum Commentarius
Waterloo grófságában, 3—4 km.-nyire a Grand (Berlin 1886) Beitráge zur hebráischen GrammaRivertöl, vasút mellett, (i9oi) 9747 lak. bör-, bú- tik in Talmud und Midrasch (u. o. 1879) Beitráge
2. B., város New zur Geographie und Etnographie Babyloniens in
tor- és zongoragyártással.
Hampshire amerikai állam Coos eountyjában a Talmud u. Midrasch (u. o. 1884) Targum Onkelos
White-Mountains É.-i lábánál, az Androscoggin (u. 0. 1884 2 köt.) Geschichte der Juden in Rom
(Frankfurt a. M. 1893, 2 köt.) Aus meiner Biblioszép vízesésénél, (i9oo) 8886 lak., szöviparral
3. thek (u. 0. 1898) Aus dem Lében der deutsehen
szép felcvésénél fogva sok turista látogatja.
B., város Wisconsin amerikai állam Green Laké Juden im Mittelalter (Berlin 1900) Randbemereountyjában, a Pox-rivernek partján, amely a kungen zum Gebetbuch (u. o. 1909).
Berliner Tageblatt, 1872. alapított szaMichigan-tóval köti össze, (i9oo) 4489 lak., fürészbadelv napilap Berlinben, átlag 95,000 példányés lisztmalmokkal a gzösök B.-ig jönnek föl.
Berlin, 1. NüsJohannes, kiváló svéd kémikus, ban jelenik meg kétszer naponkint. 1908 ápr.
szül. Hernösandban (Angermanland) 1812 febr. 11-ig Levysohn Artúr volt a szerkesztje, ennek
18., megh. 1891 dec. 18. Stockholmban. A lundi halálakor Wolff Theodor vette át a szerkesztést.
Berlingot (franc, ejtsd berieSgó), a berline
egyetemen a kémiai és mineralógia tanára volt és
a stockholmi akadémia tagja. Különösen az ásvá- (1. 0.) hintóhoz hasonló kocsi, melynek azonban
nyok analizálásával foglalkozott számos érteke- csak két ülése van.
Berlingske Tidende a. m. Berling-féle
zése jelent meg, továbbá tankönyvet (Szénvegyületek kémiája, kommentár a svéd gyógyszerkönyv- újság, Kopenh ágában 1749 óta szakadatlanul
höz) is írt. Népszer modorban svéd nyelven írt megjelen dán hirlap, mely egyszersmind a hivakönyveit (Larobok i naturláran és Lasebok i talos közleményeket is adja.
Berlinhafen, Uj-Guinea szigeten, 1. Seleo.
naturlaran) érdekességükért idegen nyelvekre is
Berlini barna név alatt hozzák forgalomba a
lefordították.
2. B., Rudolf, német szemorvos, szül. Friedland- berlini kékbl levegn való hevítés által nyert
ban (Mecklenbnrg-Strelitz) 1833 máj. 2., megh. vasoxidot. Jól fed, barna festék.
Berlini béke, 1. Berlini szerzdés.
Linththalban 1897 szept. 12. Tanulmányait GötBerlini fakta, 1. Konqo-értekezlet.
tingenben, Würzburgban, Erlangenben és BerlinBerlini kályha, 1. Kályha.
ben végezte. 1858. orvosdoktorrá avatták ErlanBerlini kék, sötétkék szín poralakú festék,
genben. Azután tanársegéd volt Pagenstecher
wiesbadeni magán-szemklinikáján, majd a tübin- melynek összetétele az elállítás módja szerint
geni sebészeti klinikán. 1861-ben Stuttgartban különböz. Az oldhatatlan B. keletkezik, ha
szemkórházat alapított, 1875. a stuttgarti állat- káliumferrocianid (sárga vérlúgsó) oldatát keveorvosi iskolán az összehasonlító szemorvoslás rés közben fölös mennyiség ferriklorid oldatába
tanára lett. 1889-ben Rostockban a szemészet ren- öntjük és a csapadékot huzamosabb ideig ferrides tanárává nevezték ki. B. nagyszámú irodalmi klorid-oldattal melegítjük. Kémiai összetétele
:

:

;

—

;

;

—

;

;

;

;

:

;

dolgozatai, különösen az összehasonlító szemészet körébl valók, ö alapította az 1882. megindult Zeitschrift f. vergleichende Augenheilkundet. Az entropium kezelésére egészen új módszert

szerint ferriferrocianid Fe'^"[Fe"(CN)«]. Az árúbeli B.-et ferroszulfát oldatának sár^ vérlúgsó
oldatával való cserebomlás útján állítják el. Az
Így képzdött csapadék ferrokálium ferrocianid-

Nevezetesebb müvei: Über Sehnerven- ból áll, ezt a levegn hagyják vagy oxidáló
durchschneidung;Über Bxstirpation des Thránen- szerekkel kezelik, míg a csapadék megkókül. A
sacks; Orbitalkrankheiten (a Graofe-Samisch-féle képzdött ferrihidroxidot sósavval kivonják és a
könyvben) 1880 Über die Entwickelung der Au- csapadékot kimosás után megszárítják. Az árú-

írt le.

;

genheilkunde.

Berlinchen, város Frankfurt porosz kerületben,
ahol a Plöne a B.-i-tóból kiömlik, vasút mellett,
(1906) 5995 lak., gazdasági szerek készítésével fafaragással és brgyártással.
Berliné, rugókon függ négy üléses utazó
kocsi. Az els ilyen kocsit Dorottya brandenburgi
választófejedelemné XIV. Lajos francia királynak
küldte ajándékul, s ez utóbbi adta a kocsinak, mert
;

Berlinben készült, a B. nevet.

beli B. káliumferriferrocianid, ferroferricianid és
ferriferrocianid keveréke. Sötétkék por, dörzsölve
a vörösréz fémfényét ölti fel. Mivel a szine nagyon sötét, gyakran gipsszel vagy más fehér

anyagokkal keverik. Sóskasavoldatban szép kék
színnel oldódik, ezt az oldatot régebben kék tintának használták. Oldható B., káliumferriferrocianid KFe"'[Fe"(CN)6], keletkezik, ha sárga vérlúgsó oldatába addig öntünk ferrikloridoldatot,
míg csak sötétkék csapadék képzdik. A csapa-
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dékot a hozzá elegyedett kaliumklorid eltávolítása végett addig moseuk, mig a mosóvíz sötétkék szint kezd ülteni. Sötétkék por, mely vízben
gyönyör kék színnel oldódik. A B. a kelmefestéezetben használatos, azonban az ultramarin és
a különböz anilinfestékek lassanként kiszorítják a használatból. Diesbach Berlinben 1707.
fedezte

Berlini

hatalmasságok

is

szerzdés

három-három meghatalmazott

által voltak képviselve, Olaszország kivételével,

amelyet két meghatalmazott képviselt Meghatalmazottakként szerepeltek Bismarck Ottó, Disraeli
Benjámin és Gorcsakov Sándor is. A kongresszus
valamennyi tagját Wemer festmvész hatalmas
vásznán életnagj'ságban megörökítette.

A

fel.

Berlini konferencia, az európai nagyhatalmak
meghatalmazottjai 1880 nyarán tartották s feladata a török-görög határ szabályozása volt. L.

B. pontjai
A B. Bolgárországot önhatósági, de adózó
fejedelemséggé alakította a szultán hbérurasága
I.

—

—

szuverenitása
alatt. (L. Bolgár ország.) A
szükséges határigazításnak megállapítását egy
1. Berlini szerzdés.
európai bizottságra bízta.
Berlini missziótársaság. A Jánicke atya által
II. Kelet-Rumélia
a Balkán-hegységtl délre
már ISOO. alapított missziúiskola mellett Észak- alakított tartomány
a szultánnak közvetlen poNémotorszÁg legrégibb misszió-egyesülete, mely litikai és katonai fenhatósága alatt áll, közigazgaiSli. keletkezett egy 1813. teológusok, államfér- tási autonómiát élvez s keresztény fkormányzóllak és katonák által közzétett felhívás következ- val kell bírnia, kit a hatalmak helybenhagyásátében. 1830-ban misszió-szemináriumot alapított, val a szultán nevez ki. A tartomány szervezését
1834. pedig már kiktlldte elsó misszionáriusait egy e célra alakítandó európai bizottságra bízta.
D.-Afrikába, ahol a B. azóta sikerrel mködik. A
III. Kréta szigetét s az európai Törökország
B. jellege a baseli missziótársasággal ellentétben többi részeit a szerzdés annjiban vette oltalmába,
lutheránus-felekezeti. Közlönye a Berliner Mis- amennjiben kikötötte, hogy Kréta érdekében már
sionsberichte. Munkásságának fszinhelye D.- elbb (1868) létesített szervezeti szabályzatot a
Afrika.
fényes kapu életbe léptesse és hasonló szervezetet
Berlini porcellán, W. C. Wegely keresked az európai Törökország egyéb részeiben is léte1751. Berlinben porcellángyárat alapított, amely sítsen.
azonban 1757.megszünt. Nagj' Frigyes király
A rv. szakasz felhatalmazza Ausztriát és Matámogatásával J. E. Gtotskovsky 1760. új gyárat gyarországot Bosznia és Hercegovina tartomáállított fel, mely 1763. királyi gyárrá lett és mint nyoknak ideiglenes megszállására és kormányzáilyen ma is fennáll Charlottenburgban. Frigyes sára. (L. Bosznia, Osztrák császárság 08 Mag^yarkirály idejében a gyár a rokoko-izlést követte, ország.)
melyet az antikizáló formák váltottak fel. A XIX.
Az V. pont elismeri Montenegró függetlenségét.
sz.-ban a gyár az uralkodó ízlésben dolgozott Antivari hozzácsatolásával. (A részletes feltételeés amellett különösen technikai és laboratóriumi ket 1. Montenegró.)
célokra szolgáló poreellánjával szerzett hírnevet.
A VI. szakasz Szerbiának, a VII. Romániának
A gyár nagj'hímevü vegyésze, Seger A. a múlt függetlenségét ismeri el és meghatározza a két fesz^ad vég^n sok újítást vezetett be, nevezetesen jedelemsésmek határait s fügsetlenséaüknek feltéaz ú. n. Seger-porcellánt, amely a kínai porcel- teleit.
lánhoz hasonló összetétel, alacsony hfoknál égeVIII. A Duna (1. o.) hajózási szabadsága érdetett porcellán, szines mázakkal és máz alatti fes- kében a B. rendelte, hogy a) minden vár és ertékekkel való díszítésre kiválóan alkalmas. Ugyan- dítés, mely a folyam mentén a Vaskaputól egécsak a berlini gyár készítette elször Seger el- szen le a torkolatáig fennáll, leromboltassék b)
járása szerint a kinai rézvörös porceUánt.
a Vaskapun alul hadihajók nem járhatnak c) a
Berlini szerzdés. 1. 1. Frigyes Vilmos porosz Vaskapunál és zuhatagoknál lev hajózási akakirály 1728 dec. 23. VI. (in.) Károly császárral dályok elhárítására szükséges munkálatok végrekötött szerzdése a Pragmatiea Sanctiót (1. o.) és hajtásával a kongresszus Ausztria-Magyarorszáa Bergben való örökösödést illetleg.
got bízta meg a munka költségének fedezésére
2. B. Ez alatt az 1878 jún. 13.— j'úl. 13-ig Ber- szolgáló ideiglenes díjszedés jogának javára törlinben megtartott kongresszuson az érdekelt euró- tént fenntartása mellett.
pai hatalmasságok között létrejött, 1878 júl. 13.
IX. Oroszország Ázsiában Törökországtól Arkelt egyezményt értjük. A kongresszus azon fára- dahant, Karst és Batumot kapta.
dozott, hog>- az 1877— 78-iki orosz-török háborút
X. Törökország arra kötelezte magát, hogy habefejez san-stefanói békekötés tartalmát Enrópa, ladék nélkül meg\'alósítja a reformokat az örméelsó sorban Anglia és Ausztria-Magjarország ér- nyek által lakott tartományokban ós kezeskedik
dekeivel és az 1856-iki párisi béke cikkeivel össz- e tartományok biztonságáért a rabló cserkeszek
hangzásba hozza, ami a júl. 13. aláírt szerzdés- és kurdok ellen.
ben sikerült is. A kongresszuson Bismarck páratXI. A vallásszabadság elve a legteljesebb mérlanul ügyes elnöklete alatt részt vettek Ausztria- tékben érvényesül a Török birodalomban.
Magjarország, Németország, Francia köztársaság,
XII. A B. végre hatályában fenntartja az 1856
Anglia. Olaszország, Oroszország s Törökország. márc. 30-iki pá^i és az 1871 márc. 13-iki lonAusztria-Magyarország meghatalmazottaiként a doiü szerzdések cikkelyeit, amennyiben azokat
kongresszuson id. Andrássy Gyula gróf, akkori maga a B. el nem törli v. nem módosítja.
külügyminiszter. Károlyi .\lajos gr., németorAusztria-Magyarország részérl felsége a szerazági nagykövet és Haymerle Henrik báró, olasz- zdést 1878 júl. 26. kelt jóváhagyási záradékkal
országi nagykövet szerepeltek. Az érdekelt többi helyben hagyta s azt a magyar törvényhozás

Trökország.
Berlini kongresszus,

—
—

.

:

;

:

i

;
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mint 1879.

VIII. t-c.-et az ország törvényei közé

Idk

folytán a B. egyik-másik pontja módosult, avagy hatályon kívül helyeztetett. így pl,
1909 márc. 28. az összes nagyhatalmak a szerzdésnek 25. és 29. cikkelyét (mely Bosznia ideiglenes megszállására vonatkozik) hatályon kívül helyezték és Bosznia meg Hercegovina annektálását
(1. Bosznia) elismerték.
Berlinit, foszfát-ásvány aluminiumhidrof oszf át vaskos, szürkés vagy rózsaszín, hasonlít a
kvarchoz, anyagára nézve a türkiszhez áll közel.
Berlini versenypályák alatt a hoppegarteni,
grunewaldi, karlshorsti és straussbergi pályákat
igtatta.

;

;

Köztük a legmodernebb a grunewaldi.
Berlini vörös (porosz vörös), égetett okker
vagy bolus (1. o.), melynek a színe a világos vörös
színtl egészen a kékes-vörös színig változik a
vasoxid-tartalma szerint. B. név alatt még egy
lakkfesték is forgalomba kerül, melyet vörösfáértjük.

ból készítenek.

Berlini zöld (pelouze-zÖld), a vérlúgsógyártásnál a vérlúgsó anyalúgjából nyerhet zöld festék,

FesGyg-fíHaO.

—

Bérl beruházásai

genedve, 1843. mvészi körutat kezdett Németországban, hol sok rajongó hívet szerzett
(Griepenkerlt,
Schumannt, Lobét, legföképen
Liszt Ferencet);
1845. Magyarországot látogatta meg, följegyezte a Rákóczi-indulót s remek hangszerel tehetségével belesztte a Faust
elkárhozása (La damnation de Faust) c. drámai
legendájába (Paris 1846); 1847. Oroszországba
ismét Németországba ment. Mveit
s 1852.
nem egyformán, de érdekldéssel fogadták felvét, a programmzenét, jogosultnak ismerték el.
Késbbi müvei: Jézus gyermekkora (L'enfance
de Christ, 1854), Te Deüm ketts karra (1856),
amelyért akadémiai tagsággal tüntették ki Beatrice et Bénédict víg opera (bemutatta Baden 1862
majd Weimar) a két dalmbl álló Trójaiak (Les
Troyens) c. nagy opera (1866, Paris, Théátre lyrique) ezt B. legjobb mvének tartotta, de a közönség csak 1892-ben fogadta jól. 1868-ban harmadszor járt Oroszországban, hol rendkívüli módon
ünnepelték majd Parisba tért vissza s itt meg ia
;

;

;

;

;

sokan még ma is francia Beethovennek
tekintik a zenekarra írásban még nagyobb mester volt, mint összes eldei; hangszereléstana
(Traitó de l'instrumentation, 1844) méltán híres.
Szellemes, eszményi törekvés, igazi szakemberre
vallanak könyvei Voyage musical en AUemagne
(1844) Les soirées de l'orchestre (1853) Les grotesques de la musique (1859) A travers chants
halt. B.-t
;

Berlin-stettini csatorna, tervezett hajózási
csatorna, amely Berlint a Keleti-tengerrel kötné
össze. Az egyik terv szerint a Spreebl Erknernél
ágaznék ki és Schwedtnél torkolnék az Oderbe,

:

a másik szerint a Havelt Spandaunál hagyná el.
Követné a Finow-csatoma mentét és úgy érné el
az Odert. Az utóbbi az olcsóbb és ezért megvaló- (1862), az utóbbi kett jórészt éles tartalmú hasítása is valószínbb. Az építés költségeit 40 lála után jelentek meg Mémoires (1870 és 1878,
2 köt., uti leveleivel); Correspondance inédite
millió márkára becsülik.
Berlioz, Hector, francia zeneszerz és író, szül. 1819—68 (1878).
La-C6te-St.-André-n (Iséredépart., Grenoble táján)
Irodalom. Julién Adolf, Hector B., Paris 1882; Hippean
1803 dec. 11., megh. Parisban 1869 márc. 8. Apja B., rhomme et l'artiste, u. o. 1883 — 5, 3 köt.; Ernst, L'oeuvre
dramatique et H. B., u. o. 1884 Pohl Richárd (munkáinak
orvos volt, B.-t tudományos pályára szánta s 1822. német fordítója), H. B., Studien und Erinnerungen, Leipzig
Parisba küldte orvostanulónak B. azonban csak- 1884; Lüning A., H. B., Zürich 1893; J. 6. Prodhomme, Le
hamar áttért zenei tanulmányokra, mire apja meg- cycle B., 1898 és H. B., 1905; Tiersot, H. B. et la société
de son temps, 1905.
vonta tle segítségét s kénytelen volt a Gymnase
dramatique énekkarába szerzdni. 1826-ban vették
Berlistye, kisk. Krassó-Szörény vra. járni
fel a conservatoireba, hol a Wawerley és Les j.-ban, (1910) 1145 oláh lak., vasúti megálló u, p.
francs jiiges megnyitók (1828) és Egy mvész- és u. t. Jám.
életbl (Épisodes de la vie d'un artiste) c. 8-tétel
Berlitz-módszer, élnyelvek megtanulására
szimfónia (1829) megírása után a Sardanapale szolgál. Abban áll, hogy a tanuló az els leckétl
kantáiéval (1830) az úgynevezett római díjat el- kezdve csupán a megtanulandó nyelvet hallja
nyerte, amellyel fél évet Rómában s Nápolyban töl- olyan tanítótól, kinek az anyanyelve. E módszert
tött. E müveiben már ott van egész miivészetó- 1878 óta alkalmazzák az akkor M. D. Berlitz álnek jelleme hangokban akar megérzókíteni költi tal Amerikában kezdett s ma igen elterjedt Bereszméket s a forma szabadságával és az eszközök litz-iskolák (B.-Schools of Languages).
mennyiségével akarja az akkor FranciaorszáBerloque vagy brehque (franc, ejt^d beriok és
gon uralkodó romantikát hirdetni. Egyénisége breiok), a harc- vagy a hadgyakorlat beszüntetésére
még határozottabb, a késbbi mvekben: Vissza- adott dob- vagy trombitajel, 1. Lefuvás.
Azontérés az életbe (az Épisode párja), melyet a Lear kívül fémbl, elefántcsontból stb. készült apró
király megnyitóval Olaszországból hozott Harold csecsebecse, amelyet többnyire óraláncokra szoItáliában (bemut. 1834); Damrémont tábornok kás akasztani.
halálára (1837) írt gyászmise a sikert nem ért
Bérl, haszonbérl, árendás, mezgazdasági érBenvenuto Cellini víg opera (1838), Romeo et telemben vm. más tulajdonában lev földbirtoknak
Juliette énekes szimfónia (1839) a katonai zene- a haszonélvezje, mely haszonélvezetért bizonyos
karra írt gyász- és diadalszimfónia a júliusi forra- elre megállapított bért fizet. A B. jogviszonyát a
dalom emlékoszlopának felállításakor (1840) Far- bérlethez részben törvények, fkép azonban a
sang Rómában c. megnyitó. Közben mint jeles haszonbéri szerzdés szabályozzák. Aszerint amint
zenei író is fellépett: 1828. mint a Correspon- a B. bérletét közvetlenül a birtokostól vagy egy
dant munkatársa, majd az 1834. alapított Ga- B.-töl vette át, f- illetleg albérlnek hívják. L.
zette musicale-ban stb., végre a Journal des Dó- Bérleti szerzdés, Haszonbérleti szerzdés, Lakbats-ban, hol recenzióinak szigora sok ellenséget bérleti szerzdés.
szerzett neki. Paris közönségétl kissé elideBérl beruházásai, 1. Beruházás.
;

;

;

;

:

;

;

;
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Bermudas

Berma, város Garbia alsóegyiptomi tartomány kerülése végett és mert különben is a feladónak
Tanta (ettl ÉXy.-ra) kerületében, (1907) 10,125 többnyire módjában áll az ellegezett viteldíjat a
címzettl utánvétellel beszedni (1. Postai utánlakossal.
Bérmálás, a kat. eg> ház tanítása szerint, a hét vétel), a B. lehet általánosítása felé hajlanak,
szentség között a második, és rendeltetése, hc^ a ügy hogy a legtöbb postai küldeményfaj kötelez
már megkeresztelt ember hitében m^erösíttefflék. B. (frankokényszer) alá esik. A közöns^ érdeke
Krisztus ifférete (Ján. VII. 37, 39) és a szentírás mindazonáltal megkívánja, hogy a bérmentetlen
több helyed ísv Ap. Csel. VIII. 1—17 XIX. 1. H. küldés lehetsége legalább bizonyos mérN'ig fennKorint. I. 21—22.: Ephes. I. 13-14. Zsldókh. tartassék és ezért a posta a közönséges levelet majdVI. 2—6. bizonyítják, hogj' már az apostolok is nem mindenhová, a közönséges csomagotés pénzesgyakorolták a B.-t. Az ös keresztény egyházban levelet pedig a belföldön és bizonyos külföldi vi;

:

a B. szentségét rögtön a keresztség után adták fel és ez a szokás a gör. kat. egyházban mind
máig fennáll. A római egyházban azonban e két
szentséget szétN'álasztották és a B. szentségét
csupán a hetedik életév körül engedik felvenni,
amikor az ember eszének használatára eljutott.
Ami kiszolgáltatásiét illeti, a püspök kiterjesztvén a megbérmálandók fölött kezeit, rájuk a
Szentlélek malasztját esdi le és azután mindegyikre rátevén kezeit (a gör. egyházban e kézföftétel elmarad) homlokát krizmával keresztalakban megkeni a következ szavak kíséretében:
Signo te signo crucis et conflrmo te chrismate
salutis, in nomine Pa f tris et Fi f lii et Spiritus
t Sancti; magjarul a. m. Megjelöllek a kereszt
jelével és megerösítlek az üdvösség krizmájával
az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
Azután a püspök gyöngéden arcul üti a megbérmálandót, részint emlékezte tésül Krisztus kínszenvedésére, részint figyelmeztetésül, hogy a megbérmált ezentúl legyen kész hitéért bármi szenvedést, bármi gj'alázatot eltrni, jutalma leend
ama béke, amellyel a püspök a megbérmáltat az
arcul ütés alkalmával üdvözli
Pax tecum. A B.
eltörülhetetlen jelleget (Character indelebilis,
1. 0.) nyom a lélekre és azért nem ismételhet. A
B. szentségének kiszolgáltatója a püspök, átruházható azonban e hatalom az áldozó papokra is.
A gör. egyházban a püspökök és papok szolgáltatják ki e szentséget. A B.-hoz bérmaszülk kellenek ill. férfiak csak bérmaapával,
bérmaanyával mennek bérmálásra.
Bermejo v. Vermejo. folyó Argentínában, a
Paraguay mellékfolyója. Két forráspatakból ered
Tarija bolíviai tartományban, az Andokban. Oran
alatt, Las Juntasnál fölveszi a legnagyobb mellékvizét, a San Franciscót és a d. sz. 27" alatt torkollik. Egész hossza kb. 1800 km., amelybl 1200
km.-nyi hosszú úton Esquina Grandenig gzösök
:

:

;

is

nk

járnak.

Bérmén alatt értjük az államtól vagj- magánosoktól bérbe vett fedezmént. Ettl megkülönböztetend a bérelt ló (L 0.).
Bérmentesítés (franko). 1. A postánál bérmentes levél, csomag stb. alatt olyan küldeményt értenek, melynek postai viteldíját (franko-

szonylatokban bérmentetlenül is elszállítja. A
címzett ily bérmentetlen, valamint az elégtelenül bérmentesített küldeményekért a rendes
postai viteldíjon felül a

nagyobb kezelési munka

rendesen még pótdíjat, portopótlékot is
fizet (1. Postai díjszabás és Portó). A bérmentetlen levelek általában az egész levélforgalonmak
alig l<"o-^^ teszik. A bérmentetlen csomagok, különösen az Ausztriával való foi^alomban, igen jelentékeny számban vannak még, de remélhet,
hogy az új szerzdéses megállapodások itt is a
frankokényszert fogják érvényre juttatni és ezzel
a kezelésre és a közönségre nézve egyaránt terhes bérmentetlen küldést a kell mértékre vissza
fogják szorítani.
2. B.
vasútnál. A Vasúti Üzletszabályzat 69.
§-a szerint a vasút követelheti, hogy megítélése
szerint a gyorsan romló árú fuvardíját, vagy
amely árunak értéke nem fedezné a fuvardíjat, a

miatt

A

elre kifizesse. A fuvardíj elrefizetését
azonban a vasút kivételes díjszabások alkalmazása esetén, díjszabásában is kikötheti. Minden
más esetben a feladó választásától függ, hogy a
feladó

fuvardíjat az árú feladásánál kifizesse-e, vagy
azt az árú címzettjére átutalja. Amennyiben a feladó a fuvardíjat kiílzetí ós ezt a szándékát a fuvarlevél megfelel helyén «Bérmentve» szó bejegyzéssel kifejezi, a szállítmányt bérmentesítette. A B. vonatkozhatík az összes szállítási költ-

ségese, vagy azok egy részére. L. Díjmentesít
számla.

Bérmentetlen, l. Bértnentesítés.
Bermeo, kikötváros Biscaya spanyol tartományban, 38 km. -nyíre Bilbaótól, a Machichacofok melletti kis öbölnél, (1900) 9061 lak., akik fképen halászattal és halkonzervek készítésével
meg ezek eladásával foglalkoznak.

Bermondsey (ejtsd

:

börmendszi),

része

Londonnak

a Surreyben. 1901) 130,760 lak., nagy brvásárokkal és brgyárakkal.
Bérmozgalom, a bérmunkásoknak magasabb
bér elérésére irányuló mozgalma, 1. Munkásmoz-

galom és Jlunká.<!ké)-dés
Bermada-árbocozat, l. Csónak.
Bermuda-cédrus (növ.), 1. Boróka.
Bermudas (Bermuda- v. Somers-szigetek),hTit

többnyire postai értékjegjek alkalmazásával szigetcsoport az Atlanti-óceánban az é. sz. 32"
Levéljegyek) már a feladó'leflzette, ellentétben 24'— 32« 14' és a ny. h. 64« 51'— 65" 11' alatt 1000
a bérmentetlen levéllel stb., melynek postai vitel- km.-nyire a Hatteras-f októl. A koralliumplatón
díját iportódíj) kézbesítéskor a címzett íizeti. nyugvó és mély (3600 m.) tengertl övezett szigeMinthogj- a bérmentetlen postai küldemények ke- tek száma 149 köztük a nagyobbak Bermuda (a
zelése, nj-ilvántartása stb. fleg a megterhelés és a l^nagyobb, 22—23 km. hosszú, 1-1», , km. széles),
lerovás ellenrzése miatt több munkával jár, mint St. Georgee, Smith, St. Dávid, Somerset, Watford,
a bénnenteseké, a nemzetközi postai szabályok Gates, Ireland; 18— 20-on vannak állandó lakoszolgálattechnikai és leszámolási nehézségek* el- sok. A B. területe 49*5 km*. Lakóinak száma (1901)
dij)
(1.

;

;

—
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172

17,535 (6383 fehér br), akik közt 11,636 anglikán

A

szigeteket nagyobbára homokk alvallású.
kotja, amelyet sok helyen termékeny humusz takar ; forrás és folyó rajtuk alig van; ciszternákban
gyjtik össze az ivóvizet. Klímájuk nagyon egyen-

a leghidegebb hónap a februárius (-j- 16*^,
legmelegebb a június (-|- Sí"). Nagyobb területeket borít a bermuda-cedrus (Juniperus barbadensis). 4000 acre áll megmvelés alatt.
termékük
a hagyma és egyéb zöldségnemüek és kitünö, jó
minség arrow-root; néhol láthatók kókuszpálmák és narancsfák is. 1907-ben 1000 lakosra
letes:

F

;

—

Bern.

Doubsén Idvül a val Saint-Imier

és

Délémont

völgye. A cluse-ök vagyis szurdokok közt pedig
a legérdekesebb a Pierre-Pertuisi hegyszoros. B.
D.-i részén a hóhatár fölé emelkednek a hatalmas
ezek lábánál középmagasságú hegyB.-i Alpok
ségek terülnek el az Ober-Bmmenthal, a Saaneés Simme-hegycsoportok. A legalacsonyabb részek
az Oberaargau (Langenthal körül), a Mittelland
(Bem körül) és a Seeland (Biel körül). A Rhone
vidékéhez tartozó Doabs-on és mellékvizén az
AUaine-en kívül B. folyói a Birs és az Aare a
maga mellékvizeivel, a Simmevel, Sarine-nal és
Emmennel együtt a Rajnába torkolnak. Az éghajegyáltalán hlat az egyes részeken különböz
vös, de egészséges. Területének több mint 20o/o-a.
;

:

:

A behozatal
értéke volt (1907) 420,596 st. font (fkép élelmiszerek és iparcikkek), a kivitelé 140,598 st. font
(hagyma 62,364, burgonya 28,236 font értékben). terméketlen a termékeny földbl 1518 km« erd,
A hajóforgalom (1908) 829,376 t.-ra rúgott. Állami 3845 szántó, rét és legel, 6*3 pedig szöUö a terelemi iskolák száma 27, 1816 növendékkel; egyéb méketlen területbl 288*5 km^ esik a glecserekre.
magániskolák száma meghaladja a 20-at. Kábel A fbb termékek rozs, búza, zab és burgonya
köti össze a B.-t Halifax-szal, Nova Scotiával, a évenként körülbelül 815,225 q gabona, 10 millió
Turks-szigetekkel és Jamaikával. A kormány élén q takarmány, 21,966 hl. bor terem. Az állat-, fegy kormányzó és 6 kinevezett tagból álló végre- képen pedig a szarvasmarhatenyésztés nagyon
hajtó tanács áU a törvényhozást 9 kinevezett virágzó a legszebb szarvasmarhákat a Simmen-,
tagból álló tanács és 36 választott tagból álló a Prutigen-, az Emmen-völgyben és Saanentestület gyakorolja. A katonai er átlag 1202, a landban tenyésztik. Az állatállomány a legutóbbi
A bevétel (1907) összeírás szerint: 293,906 drb szarvasmarha,.
tengerészeti 1130
áll.
67,538, a kiadás 59,172 font st.-et tett ki. A B. 34,568 drb ló, 137,745 drb sertés, 34,393 drb juh,
szigeteket 1522. vagy 1527. spanyol hajós, eTuan 68,481 di'b kecske és 51,174 méhkas. Az évi tejBermudas fedezte föl. 1609-ben Sir George Somers termelést 3.550,000 hl. -re, a termelt sajtot palig
hajótörést szenvedett rajtok és miután szerencsé- 112,000 q-ra becsülik. A sajtot leginkább Langsen megszabadult, 1611. néhány gyarmatossal nauból küldik szét az európai piacokra. A mesterséges haltenyésztk száma 27. A bányászat
visszatért és Saint Georges szigetén letelepedett
azóta a szigetcsoport angol birtok. V. ö. Rica, szolgáltat vasércet (a Jurában), homokkövet (OsThe geology of Bermuda (Washington 1884); termundingen mellett), palát és gipszet. ÁsványStark, Guide to Bermuda (London 1898) Newton, vízforrások vannak Rosenlaui-ban, Guringel,
Qlimpses of Life in Bermuda and the Tropics Lénk, Weissenburg és Blumensteinban. A fontosabb iparágak az órakészítés (19,000 munkás),
(u. 0. 1897).
Bermudez, egykori állama Venezuelának a selyemfonás és szövés, pamutfonás és szövés, toKaribi-, Atlanti-tenger, meg Bolivár és Mtranda vábbá vasöntés, gépgyártás és gyufagyártás;
fontos még az Oberlandban a fafaragás és a Mitközt 83,532 km^ területtel, (i898) 322,518 lak.
Bérmunka, az a munka, melyet a munkás bér- tellandban a vászonipar. Fontos kereseti forrást
szerzdés mellett bocsát a munkaadó rendelke- nyújt még az idegenforgalom. Az általános
zésére.
veltség az egyes kantonok közül B.-ben áll csakBérmunkás, az ipari, kereskedelmi v. gazda- nem a legmagasabb fokon ennek elmozdításííra
sági üzemben alkalmazott munkás, aki munká- szolgál 2 technikai szakiskola, 6 progimnázium
ját meghatározott bér ellenében bocsátja a vál- és 4 gimnázium, egy gazdasági iskola, 2 tanítólalkozás szolgálatába.
és 3 tanítónképz, végül számos népiskola. Tud.
Bern (franc. Beme), 1. Graubünden után egyetem csak B. városban van. Az 1893-iki alSvájcnak legnagyobb kantonja Pelsö-Elszásszal, kotmány szerint a törvények népszavazás alá
Baselland, Solothurn, Aargau, Luzern, Unterwal- bocsátandók a legfbb hatóságok tagjai válaszden, Uri, Wallis, Waud (Waadt), Pribourg, Neu- tás alá esnek. Államnyelv mind a francia, mind
chátel kantonokkal és Doubs francia dópartement- a német. A legfbb államhatóság a nagy tanács ;
nal határos. Területe 6889 km^ (i9io) 640,800 a végrehajtó hatalmat a 9-tagú kormánytanács
lak. Kiterjeszkedik a Jurára, az Alpokra ós a gyakorolja; ennek van alárendelve a 30 járás
kettejük közt elterül svájci fensíkra. A Jura, élén álló 30 helytartó. A legfbb bíróság tagjaiamely ÉNy.-i részét takarja, több egyközü lánc- nak száma legfölebb 30. Bn- és sajtóügyekben,
ban vonul el DNy.-rólÉK. felé ezek egyike, amely meg politikai vétségekben esküdtszékek Ítélnek.
fölváltva a Sonnenberg, Pranches-Montagnes, Az egyes községek a maguk községi ügyeiben
Blauen, Mont Terrible neveket viseli, a Doubs autonómok. 1907-ben elfogadták az állam és egyjobbpartját követi ez a Rhone és Rajna közti ház szétválasztására vonatkozó töiTényjavaslaegyik vízválasztó. Fontos lánca még a Jurának tot. A kanton költségvetése úgy a bevételek,
az, amely az Aar-medencét Ny.-ról szegélyezi leg- mint a kiadások tételében körülbelül 30 millió
magasabb pontja a Chasseral (1609 m.) a Suze frankra rúg.
völgye, a val Saint-Imier nyilasa megszakítja és
2. B., az ugyanily nev kantonnak, Svájc közazután hozzácsatlakozik a Solothumban levöWeis- társaságnak, ó-kat. püspöknek és több nemzetsensteinhoz. A berni Jura legfontosabb völgyei a közi hivatalnak (a \'ilágpostaegyesületnek, a
esett 36'8 születés és 19'9 haláleset.
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nemzetközi szállítás központi hivatalának stb.)
645 m magasságban a tenger szine
flött, az Aare partján, több vasúti vonal találkozásánál, (1910) 85,264 lak., pamut-, selyem-,
fémiparral és nagy köny\-nyomdákkal. Az Aare
aital három oldalról köriilvett városnak egyenes,
ti-zta utcái vannak, amelyeket csaknem mindenütt árkádos házak szegélyeznek. Három futca
szeli át a várost a középst, a Grand Rne-t helyenként történelmi érdekességü tornyok szegélyezik. E három futca a város K.-i szélén egy
térben végzdik, amelyen a Nydek-templom áll
szplchelye,

;

és amelyrl a Nydek-híd vezet át az Aaron ez
a híd B. legszebb hídja, 138 m. hosszú. Az Aare
és a plató közt, amelyen a város legnagyobb
része áll, van az alsó város, a Mattén ettl 185
lépcs vezet föl a Plate-forme-ra, szép sétaheljTe,
amelyet Záhringen Bertold lovas-szobra ékesít
és ahonnan gyönyör kilátás nyílik az Alpokra.
A város jelentékenyebb épületei és emlék.szobrai
a 3 részbl álló (1851 —1901-ig épített) szövetségház (a nagj-tanács és kormánytanács székhelye),
amelyet a város allegorikus szobra díszít a XV.
8z.-ból való Münster 72 m. magas befejezetlen
tornyával és érdekes ü v^estményekkel ; az eltte
:

;

;
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való téren Erlach Rudolf szobra ; a mvészeti és
természetrajzi múzeum, a városház az uj történelmi múzeum és kaszinó a Bárengraben, amelyben állandóan tartanak él medvéket Bubenberg
Adorjánnak és az egykori szövetségi elnöknek,
Stampflinek emlékszobra, az 1909. leleplezett
világposta-emlék (René de St. Marceantól) végül
több érdekes, nyilvános kút, amelyek közt a legérdekesebb a Kindlifresserbrunnon több vasúti
épület és hotel. Iskolái közül legkiválóbb az egyeteme (1910) 144 tanárral és 1626 hallgatóval, közttik 523 n. A városi múzeumban rzik Ágnes
;

;

;

;

;

magyar

királj-né

(III.

András özvegye) nagj'becsü

házi oltárát és egy antipendiumát. (V. ö. Pór
Antal, Századok, 1888.)
B. kanton és város története. Római telepek
maradványai bizonyítják, hogy B. kanton már római idben lakott \idék volt. A népvándorlás korában alemannok és burgundok telepedtek meg itt.
534-tl fogva frank. 888. a 2. burgundi királyság
és 1032. a német birodalom uralma alatt állott.
1156-ban Barbarossa Frigyes a Jurán inneni

Burgundiában a « rektorátus* -t a Zahringen-hercegnekadta; köztilök V. Bertold 1191. B. várát
alapította a fennhéjázó nemesség ellen. V. Ber-

;

:

—
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told halála után 1218. B. birodalmi közvetlen
séget nyert és ezzel kezddik fölvirágzása. A
Kyburgi grófok ellenében 1255. Szavoja pártfogása alá vetette magát és ezért a Habsburgok
kétszer fogták sikertelen ostrom alá. A burgundi
nemesség és Fribourg ellen 1298. a dornbühli és
1.S39. a laupeni csatában (Erlachi Rudolf) kivívta
fíiggetlensógét. 1353-ban a svájci szövetséghez
csatlakozott. Hódítások, vétel és foglalás által területét folytonosan nagyobbította. 1375-ben megszerezte Thunt és csaknem az egész Oberlandot, 1394.
Emmenthalt, 1445. Unter- és Ober-Aargaut, 1536.
Waadtot és 1555. Simmenthalt. A vallásreformáció korában a protestánsok pártjára állott. A kormány hódításai közben lassan arisztokratikussá,
1687. végre oligarchiáivá lett és 360, illetleg 200
család birtokába került. A kanton lakói anyagi
jólétük dacára a nyomasztó oligarchiái uralmat
magukról le akarták rázni 1653. parasztlázadás
tört ki 1 723. Waadt akart elszakadni 1749. Hentzi
szított összeesküvést. Azonban az oligarchiái uralmat csak a francia forradalom korában tudták
megtörni, midn Schaueubourg generális Fraubrunnennél 1798. B. hadait megverte. Az új helvét-köztársaságban B. négy kantonra volt osztva
Waadt, Aargau, B. és Oberlandra ez utóbbi 1803.
egyesíttetett vele. 1815-ben Aargau és Waadtért
Basel püspökséget kapta Biel és Neuenstadt városokkal régi alkotmánya is helyreállíttatott azzal
a különbséggel, hogy a 200 tanácsához az egész
;

;

;

;

;

kanton különböz részeibl 99 új tag járult. B csekély módosítás azonban az elégületlenséget nem
szüntette meg ezért is az 1830 júliusi párisi forradalom itt is éreztette hatását. 1831 jan. 10. Münsingenben egy általános népgylés az alkotmány
;

revízióját követelte. B követelés nem volt sikertelen július 31. a nép elfogadta az új demokratikus alapon nyugvó képviseleti alkotmányt, amely
szerint a törvényhozó hatalmat 240 választott tagból, a végrehajtó hatalmat pedig 16 választott tagból álló tanács gyakorolta. Ez alkotmányt 1846;

ban változtatták meg, amennyiben a közvetett
választásokat megszüntették, aminek következtében a régi liberális pártot az uralmon a radikális
párt váltotta

föl.
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1848-ban B. a svájci szövetség

fvárosává lett. 1869-ben az alkotmány újabb módosulást szenvedett, mely szerint a törvényjavaslatok, a nagyobb kiadások és a 4 évre szóló költségelirányzat mindig népszavazás alá bocsátandók. Ezután az egyházi ügyek adtak több rendbeli zavarokra okot, amelyeket az 1893-iki alkotmánymódosítás egy idre megszüntetett eszerint
a róm. kat. egyházat a 2 másik egyházzal egyrangúnak nyilvánították, a népnek a törvényhozás terén a kezdeményezés jogát megadták, a kormányzó-helytartónak ós a törvényszéki elnököknek választását a népre ruházták stb. Az egyházi
újabb súrlódásoknak az 1907-iki törvény vetett
véget, amely szerint az egyházat és államot teljesen szétválasztották.
;

Irodalom. Walthard, Description topographique et historlque de B., B. 1827; Wattenwyl, Geschlchte der Stadt u.
Landschaft B., Sctaairiiaagen 1867—72 ; Statistlsches Jahrbuch f. den Kanton B., B. 1868 stb.; Fontes rerum Bernensinm, B. 1877-t61 kezdve 1893-ig 7 köt.; Bloesch,
Festschrift zur 7. SSkularferier B.-s, 1891. Sammlung bernlscher Biogr., B. 1886 s köv. ; Rodt, B. Stadtgesch. 1886;
Aichiv des hist. Vereins d. Kantons B., 18í8-tól kezdve;

B.-er Taschenbuch, 1825-töl kezdve; Das alté' B., 1895; B.
;
B. im XVII. Jahrhundert, 1902.

im XIX. Jahrhnndert, 1898

3. B., Verona régi német neve. Innen « Berni
Detre», a német hsmonda falakja, és ((Berniszoros ».

Bern., természettudományi neveknél Bernard
nevének rövidítése.
Kis-Küküll vm. dicsszentmártoni j.-ban, (i9io) 328 oláh és magyar lak. u. p. és
u. t. Bonyha.
Bemadotte, francia marsai, XIV. Károly
János néven svéd király, a jelenleg uralkodó svéd
dinasztia megalapítója, 1. Károly.
Bernalda, város Potenza olasz tartományban,
16 km. -re a Tarantoi-öböltöl, vasút mellett, (1901)
6776 lak., olajfa- és sáfrántermeléssel.
Bemard (ejtsd bernár), 1, Churles de (voltaképen B. du Grail de la Viliét), francia író, szül.
BesauQonban 1804 febr. 25., megh. Neulily-surSeineben 1850 márc. 6. A realizmusban és pszichológiai jellemzésben Balzac tanítványa. Munkái:
Le Gerf aut (1838) La femme de quarante ans
(magyar fordításban A koros hölgy, fordította
Petfi Sándor, Pest 1843, Hartleben. Külföldi regénytár XVL); Un acte de vertu; L'arbre de
Science Le noeud gordien Le Paravent Les ailes
Claude

(1.

o.)

Bemá4,

kisk.

;

:

;

;

d'Icare

;

;

;

Un homme sérieux. Irt verseket is.

gyjtve megjelent Poésies et théatre
novelláinak két gyjteménye (1854).
:

Össze-

(1855) és

2. B., Claude, francia fiziológus, született St. Julienben (Villefranche mellett) 1813 júl. 12., megh.
1878 febr. 10. Parisban. Elbb gyógyszerésznek
készült, majd tragédiát írt s mivel e téren nem
boldogult, az orvosi pályára lépett. Doktorrá 1843.
lett. 1854-ben a Sorbonne élettani tanszékét kapta
meg és Magendie halálával 1855. ennek lett utóda
a Collége de Francéban. 1868-ban a francia tudományos akadémia tagjává választotta s rövid
idvel késbb a kormány szenátorrá nevezte ki.
A szimpatikus idegrendszer befolyását a vérerekre, a chorda tympani befolyását a nyálelválasztásra, a hasnyál emészt hatását a zsírokra
vizsgálta és írta le elször. Fontos felfedezése
a cukorbetegség mesterséges elidézése, kísérletileg a 4rik agyvelgyoraor megsértésével. Ez a kísérlete tette világhírvé nevét, melyet Cl. B.-féle
piqurenek hívnak mindenütt. Betegsége miatt
1868. kénytelen volt tanári állásától megválni.
Nagyszámú munkái közül nevezetesebbek Lopons
sur la physiologie et la pathologie du systéme
norveux Le^ons sur les liquides de l'organisme
Lepons sur la physiologie experimentáló appliqaée á la médecine; Le^ons sur la diabéte stb.
Egyike volt e század legnagyobb orvostudósainak.
A francia szépirodalom történetében is szerepe
mvei alapján építette föl a
volt, mert Zola az
:

;

naturalista iskola « tudományos » elméletét.

A Ma-

gyar Tudományos Akadémia kültagja volt.
3. B., Pierre Joseph, francia költ, szül. Grenobleban 1708 aug. 26., megh. elmeháborodottan
1775 nov. 1. Az olasz háború alatt 1734. Coigny
marsai titkára volt, akinek fia késbb a dragonyosok jövedelmez ftitkári állásához juttatta.
1737-ben Castor et Pollux nev operáját adatta el,
mely Rameau zenéjével együtt általános tetszést
aratott. Pompadour asszony királyi könyvtárnok-

;
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Bemardin (sienai), szent, szül. 1380 szept. 8.
nak neveztette ki és Gentil-B.-nak keresztelte el,
mely név azóta rajta maradt. Irt balletet íb Les Massa-Carrarában, megh. Aquilában (Nápoly) 1444
kisebb verseket, május 20. 1400-ban, midn egész Olaszországsorpríses de l'amour címmel
episztolákat ós ódákat. Összes müvei 2 kötetben ban dögvész dühöngött, önfeláldozó betegápolás
:

;

megjelentek Parisban 1803.
i. B., Rosine (Sarah), francia színészn, 1.
Bernhardt.
5. B., Thalés, francia költ, szül. Parisban
1821 május 15-én, megh. u. o. 1873 január 10-én.
1846— 49-ig hivatalnok volt a hadügjTninisztériumban, utóbb pedig kizárólag irodalommal fog-

által tnt ki; 1404. a Szt.

Ferenc rendjébe lépett és
mint népszónok s aszkéta jeleskedett. Több püspökséget, amelyeket neki felajánlottak. visszautasított. Mint rendfnöke szerzetének, 500 zárdát részint újonnan alapított, részint a szigorúbb fegyelem megtartására szorított. Már 6 é^'^•el halála
után, 1450 máj. 24. V. Miklós pápa szentté avatta.

lalkozott. A német irodalom, több remekének for- Iratait, melyek homiletikus és aszketikus tartaldításán és Couronne de St.-Étienne (1852) és Les múak, kiadta Vives (Róma 1903) és de la Haye
reves du commandeur (1855) c, regényein s His- (5. köt.. Paris 1635). Emléknapja máj. 20.
töire de la poósie c. irodalomtörténeti munkáján
Bemardin de Saint-Pierre, 1. Saint-Pierre.
kívül a következ verses köteteket adta ki AdoBemardino fSayi B.), 1. Sze)d Bernát-hágó.
Bernardon, burleszk-komikus alak a bécsi
rations. Poésies (1855) Poésies nouvelles (1857)
Poésies mystiques (1858); Mélodies pastorales színpadon, melyet Kurz József színész, (szül. Bécs(1871). Több antológiát is adott ki a magyar és a ben 1715., megh. Varsóban 1786) a XVni. sz.-ban
román népköltészet termékeibl.
teremtett s rendkívül népszervé tett. Kurz szá6. B., Tristan, francia szinmíró és regényíró, mos, teljesen értéktelen darabot írt és íratott, meiiil. Parisban 1866. Korán a Journal munkatársa
lyekben a B., a buta, kicsapongó, ravasz, fajankó
lett s nagy sikereket aratott a színpadon is. Ismer- szerepel.
tebb színdarabjai Les pieds nickelés (1894) AlBernát, 1. szül. Perugiában, Olaszországban,
lez Messieurs (1897)
L'Anglais, tel qu'on le parle III. Béla király idejében, megh. Spalatóban 1217.
(1899) Laffaire Mathieu (1901) Cabotine (1907. 30 évet töltött hazánkban. Béla királyunk, akinél
Athis .-Ufréddal egjütt) ; La soeur (1907). Párisi gyakran járt követségben, annyira megszerette,
dialektusban közrebocsátott egy anekdotás köte- hogy fiának, Imrének neveljévé tette. Imre kirátet
Contes de Panti-uche (1897). Regényei Mé- lyunk B.-ot 1199. spalatói érsekké nevezte ki. Abmoires dun jeune homme rangé (1899) Un mari ban az idben Máté és Aisztód nagy mérvben terpaciíique (1901) Les Veillées du Chauffeur (elbe- jesztették ott a patarénus eretnekséget, amiért B.,
szélések 1909).
mivel tanításukat abbahagyni vonakodtak, átokkal
Bemardalds, Demetrios, újgör. költ és a sújtotta ket s a várost oda kellé hagyniok. A nép
tudós kép- legnagyobb része visszatért az egyház kebelébe.
régieskedö irodalmi nyelvnek egj'ik
viselje, szül. Lesbos szigetén 1834, megh. Miti- Imre királj-nak fivérével, Andrással való viszálya
lenében 1907 jan. 25. Németoszágban is tanult, alkalmával B. Andrásnak fogta pártját.Érsekségét
volna
1861—69. a történelem tanára volt Athénben, haláláig megtartotta. Némelyek szerint
majd visszavonult szülföldjeié. Fbb munkái: Béla király «névtelen» jegyzje.
Graomyomachia (Vénasszonyok és egerek harca,
2. B., szerzetes, negyedmagával IV. Béla idejészatirikus költ. 1856) Eikasia (legenda) leghí- ben az Ázsiában maradt magyarok fölkeresésére
resebbek ée legbecsesebbek drámái Maria Doxa- ment: 1. Julián.
patri (1858) AKypseüdák (1860) Merope (1866);
3. B., szent, clairvaux-i apát, szül. FontaineKyra Phrosyni (1882); Fausta (1898). Ezekkel és ben, Dijon mellett, 1090., megh. 1153 aug. 20.
elbeszél müveivel (Peridroraos, Planes) az új- Clairvauxban. A nyugati egyháztanítók között
görög müprózát nagjban fejlesztette.
Dodor meüifluus (mézajkú) melléknévvel különBemard de Ventadonr (ejtsd vaStadár), a XII. böztetik meg. Tanult a chatílloni iskolában, 23
sz.-ban élt francia trubadúr. V. ö. Diez, Lében éves korában szerzetessé ln és a citanxi kolosund Werke derTroubadours (2.kiad.Leipzigl882). torba lépett. Nemsokára az újonnan alapított és
Bemardes, Diego, portugál költ, szül. Ponté híressé vált clairv'auxi kolostor apátja lett. B.
do Limában 1530., megh. 1605. Caninha barátja úgy iratai, mint szónoklatai által egyike volt a
és Cames ellensége volt, bár azzal is vádolják, középkor leghatalmasabb bnbánati szónokainak.
hogy ennek nemcsak szonettjeit, eklogáit, hanem 1130-ban, midn II. Ince pápával szemben II. AnakSzt. Orsolya c. költeményét is megdézsmálta. Sá létet ellenpápává választották meg, B. minden
de Miranda befolyása alatt az olasz költészetet rendelkezésére álló eszközzel szállt sorompóba a
utánozta gyöngéd idilljeiben. Sebestyén király törvényes pápának, II. Incének jogaiért, és e
magával vitte udvari költnek az afrikai hábo- ködésével elérte, hogy a nyugati egyházban
rúba, ahol foglyul esett. Kiváltották 1581. s ez szakaaás nagyobb mérveket nem öltött. Nagyban
óta II. Fülöp kegydijából éldegélt Munkái :
Lima befolyt III. Jen pápa megválasztásába (1146),
(1596, 1633, 1761, 1820); Rimas varias és Varias akihez, mint barátjához és egykori tanítványához.
Rimas ao Bom Jesus (1594, 1770).
De consideratione Libri V. c. mvét intézte. Az
Bemárdfy János, magyar diplomata, kit Bá- egyház terére átcsapott eretnekségek és az ellene
thorj' Zsigmond fejedelem 1598 elején Krimiába szított lázongások eUen, különösen azok ellen, meküldött, hogy a tatár khánt a törököktl elvonja, lyeket bruis-i Péter, bresciai Arnold és a patarés ezt el is érte. Erre vonatkozó 9 magyar levele nusok általános elnevezése alatt ismeretes felea bécsi cs. kir. levéltárban van, honnét a Törté- kezetek támasztottak, szavai teljes súlyával küz:

;

:

:

;

;

:

:

:

;

;

f

;

;

:

:

:

:

m-

nelmi Tár 1878. évfolyamában közzététettek.

dött és

siker koronázta fáradságát.

Ugyanez a

—

Bernát

hithüség lelkesítette öt Abelard (1. o.) téves tanaival szemben. Végre B. létesítette a II. keresztes
hadjáratot, és kiegyenlítette a véres viszályt,
amely Metz város polgárai és a szomszédos hatalmaskodó urak között évek óta díüt. III. Sándor pápa a szentek közé iktatta VIII. Pius pápa
pedig ünnepélyesen «az egyház doktora» címével tüntette ki. V. ö. Neander, Der h. B, u. sein
Zeitalter (1889—90)
Vacandard, Vie desaintB.
(1895) stb.
Bernát (Bernhard, ó-németül Perinhart a. m,
bátor, mint egy medve, hs). 1. Aszkániai B-,
anhalti gróf és szász herceg, Medve Albrecht
;

;

szül. 1140 körül, megh. Bemburgban 1212.
Barbarossa Frigyestl az Oroszlán Henrik ellen
tett szolgálataiért Szászország K.-i részét nyerte.
VI. Henrik halála után sváb Fülöp mellett foglalt
áUást 8 IV. Ottót csak Fülöp meggyilkoltatása után
ifj. íia,

(1208) ismerte el.
2. B., Itália királya, Fippin

fla.

—
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Nagy Károly

unokája. Nagyatyja Itália királyának nevezte ki
és 813. meg is koronáztatta. Midn Károly utóda,
Jámbor Lajos császár 817. birodalmát felosztotta,
B. megrövidítve érezte magát, amiért Lajos ellen
pártot ütött. Ámde ellenségei Chálonsba csalogatták, ahol megvakították. Megh. 818 ápr. 17.
3. B., Szász-Meiningen hercege, a szász-gothai
fejedelmi ház meiningehi ágának alapítója, Kegyes

Ern

harmadik fla, szül. 1649 szept. 10., megh.
1706 ápr. 27. Székhelyét 1680. áttette Meiningenbe. Nagyon vallásos érzelm ember volt. Sokat
költött a francia ós török háborúkra.
4. 11. B., Szász-Meiningen hercege, szül. 1800
dee. 17., megh. 1882 dec. 3. Anyja gyámsága alatt
180B-ban követte atyját, György herceget a trónon, 1824. rendi alkotmányt adott kis országának,
mely 1826. Hildburgshausen hercegséggel és Salfelddel növekedett. 1866-baii Ausztriával tartott
és mert a béke helyreállítása után is vonakodott

az északi német szövetségbe belépni, Bismarck
szép. 16. porosz csapatokat küldött Meiningenbe.
Erre B. fla, György javára lemondott. V. ö. Germann, B. (Leipzig 1900).

BernAt

után a fvezérletet megragadva, a császári hadsereget megszalasztotta. E diadal után Oxenstierna
svéd kancellár reá ruházta a fvezérletet, mire B.
1633. Bajorországban Werth János császári lovastábornokot legyzte s Oxenstiemától jutalmul a
frank hercegséget kierszakolta. Nov. 4. elfoglalta Regensburgot, majd összeköttetésbe lépett
Wallensteinnal. Gallas császári tábornoktól 1634
szept. Nördlingen mellett súlyos vereséget szenvedett, mire a hercegségébl kiszorult. Ezóta
Oxenstierna is gyanús szemmel nézte, minek
folytán B. a francia kormánnyal lépett összeköttetésbe. Hosszas tárgyalások után m^kötötte Richelieuvel 1635 okt. 27. St. GermainenLaye-ben ama
szerzdést, mely neki a francia kormány részérl
évi 4 millió livrest biztosított s viszont
18,000
fnyi hadsereg fenntartására kötelezte. Egy titkos pont biztosította neki Elszász birtokát. E szerzdés függvé tette ugyan a francia kormánytól, de
B. korántsem tekintette magát RicheUeu vak eszközének. 1638-ban Rheinfelden mellett Werth Jánost és Savelli császári tábornokot hadastul elfogta és DNy.-i Németország kulcsát, Breisachot,
dec. 7. megadásra birta. Nagyon valószín, hogy
Breisach birtokában, Elszászban és a Közép-Rajna
mentén, a német birodalom és Franciaország mesgyéjén egy független államot akart alapi taui.Bkkor
1639 júl. 18. Neuenburgban hirtelen elhalt. Mivel
halálaafrancia kormánynak válthasznára,amenynyiben ez a túlhatalmas trónkerestl megszabadult és B. hadseregét és hódításait pénzáldozatokkal megszerezte, szokássá vált B. korai halálát
Richelieu kezének, illetleg mérgezésnek tulajdonítani. Dönt bizonyítékkal azonban nem rendelkezünk. B. életrajzát megírta Droysen, B. von
Weimar (Leipzig 1885, 2 köt.) Bse B., Herzog
B. (1829, 2 köt.) Gindely, Geschichte des 30-jáhr.
Kriegs (3. és 4. köt.). V ö. Alexi, Der Tod des
Herzogs B. v. Weimar (Kolmar 1873); Tlioma, B.
von Weimar (u. o. 1904) Vicmnte de Noailles,

t

;

;

;

Bemard
sen,

Saxe-Weimar

(Paris 1908). B.-ot MoGennast ós Gottsehall szemelték ki drámai

de

hsnek.
7. B. Károly, szász-wehnari herceg, Károly
Ágost nagyherceg második fla, szül. 1792 máj. 30.,
II. György herceg fla. A német hadseregbe lépett,
megh. Liebensteinban 1862 júl, 3. Részt vett 1806.
részt vett az 1870— 1871-iki háborúban és 1895— a jénai és 1809. a wagrami csatában, 1815. pedig
1903-ig a VI. hadtest parancsnoka volt. Azután Quatrebras és Waterloo mellett harcolt. 1825—
a német sereg egyik ffelügyelje lett. 1909 szept. 1826-ban beutazta Észak-Amerikát, üti jegyzeteit
a császár tábornaggyá nevezte ki. 1878-ban nül Luden adta ki (Weimar 1828, 2 köt.). 1831-ben
vette III. Frigyes császár legidsb leányát, Sarolta megverte a belga felkelket Louvain mellett.
B., szász-meiningeni örökös herceg, porosz
tábornagy, szül. Meiningenben 1851 ápr. 1., mint
5.

hercegnt, kitl Feodora leánya született.
Azután Németalföldnek hátsó-indiai gyarmatain
6. B., szász-weimari herceg, a harmincéves há- mködött mint parancsnok (1848—53). Munkát is
ború egyik legkiválóbb prot! alakja, szül. Wei- írt Précis de la campagne de Java en 1811 (Haag
marban 1604 aug. 16., megh. a Rajna melletti 1834). V. ö. Starklof, Das Lében des Herzogs von
Neuenburgban 1639 júl. 18. Hadi pályáját Mans- Sachsen-Weimar-Eisenach (Gotha 1866—1866,
feld Ern alatt kezdette meg és Braunschweigi 2. köt.).
Keresztély alatt folytatta. Részt vett 1622. a
Bernát, 1. Gáspár (Bernát Gazsi), humorista,
Wimpfen és 1623. a Stadtlohn melletti csatában. szül. Tiszafüreden, Heves vm., 1810 jún. 26.,
1625-ben mint ezredes IV Keresztély dán király megh. Budapesten 1873 jan. 4 Debreczenben ós Sáhadseregébe lépett, de 1627. a császártól kegyel- rospatakon végezte a ginmáziumot, Pesten a jogot,
met kért. 1630-ban els volt a német fejedelmek ügyvédi oklevelet szerzett, de gyakorló ügyvéd
között, ki Gusztáv Adolfhoz, a hs svéd királyhoz sohasem volt. Pesten telepedett le és az irodalom<;satlakozott, kit azután végig kisért Németorszá- nak élt. Ifjú kora óta kedvelte a költészetet és a
:

gon. Kitnt különösen Lützennól, hol a svéd had- zenét 1834-ben hat csárdást adott ki szöveggel ós
sereg balszárnyát vezette s Gusztáv Adolf eleste dallammal, köztk Ajs alföldön halászlegény va;

:

;.

-

Bernátfalva
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gyok én... és Sötét felhk kerekednek az égen
kezdet szerzeményeket, melyek valóságos népdalokká váltak. A Hasznos Mulatságokban és a
Rajzolatokban közölt kísérletei után a Honderbe,
P. Divatlapba, Életképekbe, majd az ötvenes évek
számos lapjába irogatott verseket és ú. n. freskó
képeket. Ez utóbbiak ers, hirtelen vonásokkal, bizarr modorban készült vázlatok a magyar életbl s
országszerte nagy tetszéssel találkoztak össze is
szedte ókét: Freskóképek {?est 1848—61, 3 köt. és
új foly. 1852). Eg>'éb mvei Kaczagányok, szintén rajzok és humoreszkek gyjteménye (1857).
Legjelesebb müve Lavotia élete (1857), sok helyt
ólénik színezéssel és meleg kedéllyel írva. Adomái, ékei, apró freskóképei és gazsiádái halála
után összegyjtve is megjelentek Budapesten 1878.
. .

;

:

-

Bernauer

Bernáthegyi kntya(4ii«t, szentbemáti kutya, Canls farailiaris extrarius sancti Bemhardi), nagy,
erteljes, hosszúszr, lompos kutya-fajta, mely
Svájcból ered, ahol az srégi Szt. Bernát-menedék-

ház szerzetesei régóta tenyésztik s eltévedt utasok
felkeresésére tanították be. E kutyák közül bizonyos történelmi nevezetességre tett szert Barry,
mely 12 év alatt több mint 40 utast mentett meg.
Most már nincs tiszta vér B. A régi fajta helyett
egy közeli rokonát tenyésztik. L. Kutya.
Bernát-rák (áii., rem€te-rák,Pagurus Bernhardus Fabr.), a hosszufarkú, tizlábú rákok (Deca-

poda macrura)Pagurida€ családjába tartozó tenmely lágy potrohának megvédése végett
üres csigahéjba bújik s ezt, mint a csiga a saját
házát, magával cipeli. A B. v. remete-rák elneveKifogyhatatlan ötleteiért a társaságban is, az zést a fajokban' gazdag Pagurus-VLQva. összes fairodalomban is annál inkább kedvelték, mert soha jaira is alkalmazzák. L. Rakok.

sem

sértett senkit. Különösen a groteszk nagyításnak volt páratlan mestere.
2. B. István, nemzetgazdasági író, született
1854. Rimaszombatban. Tanulmányait a budapesti és bécsi egyetemeken végezvén, a földmívelésgyi minisztériumban fogalmazó, majd az
iparostanonciskolák felügyelje lett, de állásától
1892. megvált. 1884— 85-ben bejárta gazdasági
tanulmányok végett Európát és az Északamerikai
Egyesült-Államokat. Eredményes míiködést fejt
ki a szövetkezetek terjesztése körül. Egy ideig
szerkesztette a Hazánk politikai napilapot késbb
részt vett a Magyar Gazdaszövetség megalapításában, melynek igazgatója. Gr. Károlyi Sándorral és több társával megalapította a Hangya szövetkezetet. 1906. a Magyar Tudom. Akadémia lev.
tagjává választotta. 1906— 10-ig a kishonti kerület
orsz. képviselje volt alkotmánj'párti programmal.
A párisi Musée Social magyarországi megbízottja
a Magyar Gazdák Szemléje s a Szövetkezés folyóiratoknak szerkesztje. Irodalmi mvei: Lombard Styeet, az angol pénzpiac leírása, Bagehot
után Észak-Amerika (1886, a M. Tud. Akad. kiadása); Segíts magadon, az Isten is megsegít
(1891); Változások küszöbén (1893); Zálogba
tett Magyarország (1895), németül is Agrárpolitika (1903);
magyar deynokrácia múltja,
jelene és jövje (1904);
nuigyar földbirtok
;

;

geri rák,

Bemátsky

Jen

György, szül. 1873 febr. 10.
Budapesten végezte.
1896-ban aMagy. Nemz. Múzeum növénytárához
segédrró neveztetett ki. Növénytanból 1899.
doktor, az egyszik növények tanából a budapesti
egyetemen 1907 júl. 26-an magántanár lett. 1905ben a szllészeti kísérleti állomás kötelékébe lépett mint adjunktus, hol 1910 óta mint osztályVerseczen. Tanulmányait

vezet míiködik. Fbb dolgozatai Hazai Polygonatum fajok anatómiai meghatározása (Természetrajzi Füzetek XXHI., 1900) A harasztok
és mohok az Alföldön meg az alföldszéli hegyeken (u. 0. XXV., 1902); Növénytani megfigyelések a Nyírségen (Term. Tud. Közi. LXIII.
pótf., 1901); A ddiblati homok harasztjai (Ann.
Mus. Nat. Hung. IL, 1904); A magyar Alföld szik:

;

lak növényzetérl (u. o. HL, 1905) Úeber die
Baumvegetation des ung. IHeftandes (Festschr.
;

A

zu Ascherson's 70. Geburtstage 1904)
hazai
Asparagus-félék mmwgrafiája (Math. term. tud.
;

közlemények XXIX. l'907).
Bematzik, Wilhelm, osztrák fest, szül. Mistelbachban 1858 máj. 18., megh. 1906 nov, 25.

Bécsben, Düsseldorfban és Parisban tanult, hol
utóbb végleg le is telepedett. Mind modernebb
B. a bécsi Sezession legkiválóbb
irányú mvei
munkásainak egyike volt
a tájképi és figurális elem sajátos, hangulatos egyesítését mutattehermentesítése {190d); Szocialista programmok ják. Képeinek motívumait többnyire Alsó-Ausztria
(1906). Számos gazdasági és szociális tárgyú dol- tájai szolgáltatták. Kiemelendk 2 falkép a bécsi
gozata jelent meg a Budapesti Szemlében s a Ro- természetrajzi udv. múzeumban (az egyik Aranyvue Economique Internationaleban. Munkatársa bányászat Vöröspatakon) Szt. Bernát látomása
e Lexikonnak is.
(Bécs, mvészettört, udv. múzeum)
A tél (Bécs,
Bemátfalva, kisk. Abauj-Toma vm. kassai Modemé Gallerie) ; Szerzetes a zárda mhelyé;

Á

—

—

A

:

;

;

240 tót ós magyar lak. u, p. és u. t. ben, stb.
Hernádcsány,
Bemau, város Potsdam porosz kerületben, 23
Bemáth Géza, akir. Kúria nyg. másodelnöke, km.-njire Berlintl, vasút mellett, (i905) 9500 lak.,
szül. Kocsordon (Szatmár vm.) 1845 okt. 2. Az gyapjú-, gyapot- és selyemszövéssel, dohánygyárügyvédi képesítést megszerezve, 1867. Budapest ral, faiparral és szegkovácsolással.
fvárosnál a kir. bíróságok szervezésekor bíróBernauer, ^^7ies,egy augsburgi borbély leánya,
sági szolgálatba lépett, 1895. szegedi kir. ítél- akit lU. Albrecht bajor herceg 1432. titkon nül
táblai elnök, 1899. igazságügyi államtitkár, 1906. vett. A herceg atyjának, Eraö hercegnek paa Kúria másodelnöke lett, 1910. nyugalomba vo- rancsára elfogták, boszorkánysággal vádolták s
nult. 1908-ban bels titkos tanácsosi méltóságot emiatt 1485 okt. 12. Straubingban a Dunába fojkapott; 1911. a frendiház tagjává nevezte ki a tották. Holttetemét Albrecht 1447. Straubingba
király. B. mint táblai elnök és mint államtitkár vitette, a boldogult által alapított sírboltba hekülönösen az igazságügyi adminisztráció javítá- lyezte 8 már\'ányemléket emelt neki. Több drásán mködött nagy eredménnyel.
mának hsnjéül szerepel (Böttger, Hebbel, Meyr
j.-bau, (1910)

Révai Mayy LexUcona

;

111.

köL

;

;

—

Bernay
Melchior,
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Ludwig Ottó szomorú játékaiban), má-

sok regényekben és elbeszélésekben dolgozták
fel tragikus történetét. V. ö. Prehn Aug., A. B.
und die deutsche Dichtung (1908).
Bernay (ejtsd bemé), arrondissement székhelyié
Eure francia départementban, a Charentonne és
Cosnier összefolyásánál, vasút mellett, (i906) 8115
:

lak., két,

XV.

sz.-ból való

templommal

(a Sainte-

Croixban érdekes oltár, a Notre Dame de la Coutureben szép üvegfestményekvannak), igen jelentékeny szöviparral, fehérítkkel, vasöntvel, malmokkal és kalapkészítéssel. 1000-ben alapított és
a XVII. században lijra épített apátsága ma közigazgatási hivatalok helyiségéül szolgál. Lóvásárai híresek. Az ú. n. B.-i ezüstlelet, amelyet 1830.
ástak ki és a Bibliothéque nationaleban helyeztek el, 69 darabból áll a római Canetum egyik
Mercurius-templomának volt a kincse; néhány kiválóbb darab a II., a többi kevésbbé értékes a III.
;

sz.-ból való.

Bernays, 1. Jdkoh, német filológus, szül. Hamburgban 1824 szept. 11., megh. Bonnban 1881
máj. 26. Bonnban tanult, fleg Ritschltl, 1853-tól

a boroszlói Lsr. theológiai szemináriumban taníegyetemen is habilitálva volt, 1866-tól
bonni egyetemen rk. tanár és fkönyvtámok volt.
Fbb mvei Heraclitea (Bonn 1848) Lucretius
tott s az

;

:

Josef Justus Scaliger
életrajza (Berlin (1855) Über das Phokylideische
Gedicht (u. o 1856) Grundzüge der verlorenen
Abhandlung des Aristoteles über bie Wirkung der
Tragoedie (Breslau 1857, fontos a katharsis új értelmezése) Lucián und die Cyniker (Berlin 1879)
Z wei Abhandlungen über die Aristotelische Theorie
des Dramas (u. o. 1880) Phokion (u. o. 1881) Gesammelte Abhandlungen (kiadta üsener, 2. k. Berlin 1885). Minden müvében az alapos filozófiai
mveltség és az éles, kutató elme embere.
2. B., Michael, német irodalomtörténész, elbbinek testvére, szül. Hamburgban 1834 nov. 27.,

kiadása (Leipzig 1859);
;

;

;

;

;

megh. Karlsruhében 1897 febr. 25. Münchenben
1873—90. egyetemi tanár volt. Legtöbbet Goethével foglalkozott Kritik und Geschichte des
Goetheschen Textes (1866) Briefe Goethes an
F. A. Wolf (1880) Zur Gesch. d. jungen Goethe
:

;

;

Goethe u. Gottscheed (1887);
azután: Zur Entstehungsgeschichte des Schlegel'schen Shakespeare (1873) és az Odyssea Vossféle fordításának tudományos kiadása (1881). Kisebb dolgozatai halála után 1895—99. jelentek
meg (4 köt.). Jeles ós szellemes kutató.
(2.

kiad.

1887);

Bembrunn, Kari von, írói néven Kari Carl,
német színigazgató, színész és színmíró, szül.
1787 nov. 7., megh. Ischlben mint többszörös
milliomos 1854 aug. 14. Az osztrák seregben végigküzdötte az 1809-iki hadjáratot. 1825-ben Bécsben
a Theater an der Wient egyesítette a józsefvárosi színházzal. 1883-ban megvette a lipótvárosi színházat s ennek helyébe 1845. felépítette a
Garl-szinházat.
Bernburg, azeltt Anhalt-B. hercegség fvárosa, ma kerületi székhely Anhalt hercegségben,
a Saale mindkét partján, vasút mellett, (loio)
33,703 lak., a XI. sz.-ból való (a XV-ikben újra
épített) Mária- templommal, ósdi kastéllyal (ma
hivatalok helyisége), városházzal, amelyben az

—

Berner

utolsó B.-i hercegek képei és a híres csillagászati
és földrajzi óra láthatók, I. Vilmos császár lovasszobrával és egy Bismarck-emlékkel; kémiai,
gép-,

cement-, papír-, szivar-, cukorgyártással,

gözfürészmalommal. Közelében van Leopoldshall,
a híres sóbánya. B. 1488-ig a B.-i hercegi család
idsb ágának, 1603— 1863-ig pedig az ifjabbik ág-

nak

volt székhelye.

Berndl, Richárd,

építész,

szül.

1875

febr. 8.

Münchenben 1905. miután néhány évig Berlinben, majd Münchenben gyakorlatilag mködött,
a müncheni iparmvészeti iskola tanárává nevezték ki. Ó építette gr. Andrássy Dénesné mauzó;

leumát Krasznahorkaváralján.

A modem

építé-

irány képviselje.
Berndorf, község Alsó-Ausztria badeni járá.sában, a Triesting és vasút mellett, (1900) 4731
lak. Krupp Arthur-féle vas- és acéláru-gyárával,
melyben 3000 munkás van alkalmazva. A munkástelep berendezése mintaszer. 1899-ben Krupp
munkásai számára Fellner és Helmer által színházat építtetett.
Beme, község Elsfleth oldenburgi kerületben,
az Ollen és vasút mellett, (1905) 3397 lak. szivargyártással és brcserzkkel.
Berneck, járási székhely Oberfranken bajor kerületben, az Ölsnitz pataknál, festi vidéken, vasút
mellett, (1905) 1715 lak. látogatott nyaralóhely, sós
és kénes fürdkkel sörgyárral. V. ö. Förtsch B.,
Kurort u. Badeanstalten (Reichenbach 1908).
szeti

;

;

;

:

Bernecze, kisk. Hont vm. ipolyságij.-ban, (1910)
1239 magyar lak.; u. p. Kemencze, u. t. Ipolyság.
Bernedé, Arthur, francia író, szül. Redonban

Egy ideig állami tisztvisel volt, de már
1901 óta kizárólag az irodalomnak él. Regényei
köziU említendk Contes á Nícette (1892); Nos
grands mufles (1902); La favorité; Le chevalier
de la Mórt
Les tonsurés (1906) de nagyobb teret foglal el színmírói mködése. 1892-ben került
színre elször Le bijou de Stéphana színmve
további mvei Duchesse de Berry (1900) Les
Idées de M. Coton (1900) ; La lune de miel (melyet
Riche Dániellel együtt írt, 1901) La loí du talion
(1902); Lesmirages (1904); La soutane (1905);
Sous l'épaulette (1906), melyben a szegény és a
gazdag katonatisztek életének ellentéteit domborítja ki ers kézzel legutóbb Le roi du soleíl (bemutatója az Ambigue-szinházban 1911). Irt több
opera- ós operette-szöveget is, a Daudet regénye
után készült Sapphót Massenet zenésítette meg.
Berner, 1. AlhrecM Friedrich, német büntet
jogász ós berlini egyetemi jogtanár, szül. Strassburgban (Elkermark) 1818 nov. 30., megh. Charlottenburgbanl907jan. 13. Alig van btjogi tankönyv, mely annyi kiadást ért volna, mint az ö
Lehrbuch des deutschen Straf rechts c. tanköny%'0.
1871.

:

;

;

:

;

;

;

(Leipzig 1857, 18. kiad. 1898). Más megemlítend
mvei Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen (1847); Abstíhaffung der Todesstrafe
Judenthum u Christenthum u. ihre Zu(1861)
:

;

kunft (1891).
2. B., Ernst, német történetíró, szül. Berlinben
1853 jul. 6., megh. ugyanott 1905 okt. 12. 1879
óta a porosz kir. családi levéltár re volt, 1895
óta pedig a hazai történetünkre is fontos Jahresberichte der Geschichtswissenschaft cím. óv-

—

;

-
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munkái Greschichto
könyvet szerkesztette.
des preussischen Staates (Bonn 2. kiad. 1896)
Quellén u. Untersuchungen zur Gesch. des
Hauses Hohenzollern (Boriin 1901); Genealogie
:

Gesarathauses Hohenzollern (u. o. 1906);
Kaiser Wilhems I. Briefe, Reden u. Schriften
des
(3.

kiad., 2. köt. 1906).

-

Bernhardt

Bemhard

Rudolf, szobrász,

Bemhard, Kari, dán

1.

Barenhart.

novellista,

1.

Saint- Au-

láin.

Bernhard-alapitvány (Stipendium BemharA német származású B. Dániel az utrech ti egyetemen 1761. 9000 font sterling alapítvánji; tett tizenkét pfalzi, esetleg Németország
más vidékeire való vagy magyar ref tanulók rédinum).

Haghard Emil, norvég politikus, író,
Sundalenben 1839 szept. 12. 1869— 79-ig szére. Eredetileg egy-egy tanuló öt évig élvezhea Dagbladet radikális lapot szerkesztette. 1898. tett 700 kor. segélyt. Ez az összeg lassanként
kétszeresénél is nagyobbra ntt, a feltételek is
Kristiania polgármesterévé választották. 1880
1888-ig a storthingnak volt tagja és Norvégia változtak: többet vesznek fel az alapítványra
részére külön nemzeti lobogót és bankreformot (rendesen 3—4 magyart is), egy-egy teológus három évig élvezheti s az utrechti egyetemrl végkövetelt.
4. B., Kari Ghristian, norvég politikus, az legesen távozó ösztöndíjas útiköltséget (viaticum)
elbbinek unokatestvére, szül. 1841. Mint radi- is kap. Az alapítványt a teológiai szak legrégibb
kális képvisel és az odelsthing elnöke nagy be- professzora kezeli.
Bernhardi, 1. Aiigust Ferdinánd, német nyelfolyásra emelkedett. 1891. szavazták meg az u. n.
Bemer-féle javaslatot, mely Norvégiának a vész, szül. Berlinben 1769 jún. 24., megh. u. o.
külügyek tekintetében is teljes egyenjogúságot mint gimnáziumi igazgató 1820 jún. 1. Tieck Ludbiztosított Svédország mellett. A Steen-féle kabi- wig nvérét birta 1799 óta nül (de 1805. elvála romantikus iskola tagjaival bens
netben (1891—93) B. a vallás- és közoktatásügyi tóle), ami
tárcát birta. A Svédországtól való elszakadás viszonyba hozta. Nyelvészeti mvei Vollstandige
lat. Grammatik (1795—97, 2 köt.)
Vollstandige
után elnöke lett a storthingnak.
Griech. Grammatik (1797) s fleg Anfangsgründk
Berner Klause, 1. Chiusa di Verona.
Bemer Oberland, a Ny.-i Alpok kristályos zó- der Sprachwissenschaft (1805),ma már elavultabb
nájának leghatalmasabb hegytömege, a Rhone de történeti szempontból fontosak. Legnagyobb
és az Aare fels szakasza között (1. Alpok), Bem hatást tett Bambocciaden (1797—1809, 3 köt.) c.
és Wallis ós Waadt svájci kantonokban. A hegy- müve, melyben (Tieck közremködésével) a bervidék meredek oldala a Rhone völgyére néz, lini társadalmi s irodalmi viszonyokat éles szatíazért csakis az ÉNy.-i oldalon fejldtek ki na- rával tárgyalja. Figyelmet keltett és érdemel a
gyobb völgj-ek, mint a Sanne, Siemen, Kander, gimnáziumok szervezetét tárgyaló könyve Über
Aar völgye, amelyek mind glaciális jellegek. Sok die Organisation der gelehrten Schulen (1818).
út és vasút vezet be a hegységbe, hágói közül Saját és nejének hátrahagyott novelláit (Reliquien
legjelentsebb a Gemmi és a Grimsel-hágó. Ala- 1847, 3 köt.) fia adta ki.'
csonyabb részeiben rendkívül fejlett állattenyész2. B., Friedrich von, német katonai író, szül.
tés folyik, a Saane (Gruyéres) és az Emmen Szent-Pétervárott 1849 nov. 22. Végigküzdötte
völgye a svájci sajtkészítés középpontja. A K.-i, az 1870— 71-iki német-francia háborút. Késbb
magas hegyvidékeken roppant nagy az idegen- a vezérkarba osztották be. 1882—83. Görögforgalom, a turistákat a hóval borított magas országban részt vett a katonai topográfiai felvécsúcsok, az élénk zöld havasi legelk és hegyi telekben. Több taktikai és hadtörténeti polémikus
tavak egyaránt vonzzák. Legnevezetesebb csúcsai: munkát írt, kiadta atyja Theodor B. történetíró
a Finsteraarhom (4275 m.), Aletschhom (4182 m.), és diplomata hátrahagyott emlékiratait Aus dem
Jongfrau (4166 m.), Mönch (4105 m.), Eiger Lében Theod. von Bemhardis (Leipzig 1893—97).
(3975 m.), Schreckhom (4080 m.), Wetterhom
3. B., Theodor von, német történetíró és diplo(3703 m,), Diablerets (3246 m.) pompás glecserei mata, szül. Berlinben 1802 nov. 6., megh. Kun(Aletsch.Grindelwaldi stb.); érdekes hágói (Grim- nersdorfban 1887 febr. 12. Ifjúkorát Esztlandban
sel, Gemmi stb.) fontos turista-centrumai Thun, és Szt.-Pótervárott töltötte, azután porosz követInterlaken, Kandersteg, Lauterbrunnen, Mürren, ségi titkár lett, több udvamál (így Rómában)
Grindelwald, Meiringen stb. Svájc leglátogatot- volt alkalmazva, 1871. nyugalomba vonult. Fbb
tabb helyei közé tartoznak.
müvei: Gesch. Russlands 1814—31 (3 kötet); DenkBemers, Jnliana, 1. Barnes 3.
würdigkeiten aus dem Lében des Generss Toll
Bemetti-féle instrukció, Bemetti Tamás bi- (4 köt., 2. kiad. 1866) Vermischte Schriften (2 köbomok által 1834 szept. 12-én a bajor fpapság- tet, 1879) Friedrich d. Grosse als Feldherr (2 köhoz intézett utasítás
Instructio ad Archiepis- tet, 1881). Hagyatékából megjelent: Aus dem
copos et Episcopos in Bavariae Regno Thomas Lében Theod. B. (9 köt., BerUn 1893—1906)., E
Cardinalis Bemetti a Secretis Status
amely- fontos naplójegyzetekben B. érdekes híreket közöl
ben XVI. Gergelynek 1882 máj. 27-iki encikli- az 1849. évi, hazánkban lezajlott orosz hadjáratkáját magyarázza és kimondja, hogy a vegyes ról, a bécsi udvarról kül. az 50-08 években és az
házasságokat a katolikus lelkész kihirdetheti és 1866-iki porosz-olasz szövetség elkészítésérl.
az ily házasságok kötésével passiva assistentia- Az 1866-iki naplófeljegyzések, melyekben B. a
val részt vehet.
Klapka-légióról is szól, külön is megjelentek
Bernh., növénynevek mellett Bemhardi Jo- (BerUn 1896). V. ö. Scherff W., Delbrück u. B.
hann Jákob, szül. Erfurtban 1774., megh. u. o. (Berlin 1892).
1850., német botanikus nevének rövidítése.
Bernhardt, Sarah (eredetileg Rosine BerBemhard, német férfinév, 1. Bernát.
nard), francia színmvészn, szül. 1844 okt. 22.
3.

B.,

.

szül.

t

:

;

:

:

;

;

:

:

;

—

—

íf

;

;

—
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Parisban, zsidó szülktl, de atyja kívánságára
megkeresztelték. A versaillesi Grand-Champs kolostorban nevelkedett, de már 1858. a párisi konzervatórium növendéke lett, ahol Sámson és Prévost voltak mesterei. Miután megnyerte a tragikai
díjat, 1862. fölléphetett a Théátre fran^aisban
Iphigeniát játszotta, de kevés sikerrel és nem is
szerzdtették. Elbb a Gymnase-szinházban, 1867.
az Odóonban lépett föl, ahol Coppée Le Passant és
Hugó Victor Ruy Blas színmvében, ez utóbbiban
mint királyné, határozott sikert aratott. Az 1870—
1871-iki háborúban betegápolóként mködött a
harctéren; a béke megkötése után ismét Ruy Blasban lépett föl, még pedig oly nagy sikerrel, hogy
szerzdtették a Théátre f ranyaishoz s nemsokára
Rachel és Mars tragikákkal helyezték egy sorba.
Csakhamar sociótaireje is lett a színháznak, melynek tagjaival 1879. Londonba ment. 1880-ban
összeveszett a színház igazgatóságával, maga
szervezett társulatot s vendégszerepelt Londonban, Konstantinápolyban, Bécsben, Budapesten
(1881), Oroszországban és Olaszországban. Németországot tünteten kerülte. Késbb ismét visszatért Parisba s 1900. megvásárolta a Théátre des
Nationst, ennek igazgatója lett. Legnagyobb sikereit Sardou darabjaiban érte el, aki Fedora,
Tosca,Theodora, A boszorkány címszerepeit egyenesen ö rá szabta. 1900 óta, korára való tekintettel, férfiszerepek játszására tért át, Hamletet és
a Sasfiókot nagy sikerrel mutatta be, ez utóbbival
bejárta Európa nagy részét és Amerikát is. Budapesten a már említett szereplésén kívül 1893.,
1904., 1907. ós 1909. vendégszerepelt. 1882. nül
ment Jacques d'Amala közepes színészhez, aki
1889. meghalt. B. a legérdekesebb színmvésznk
egyike, aki a francia színpadi tradíció követelményeit, a finoman artikulált beszédet, az utolsó árnyalatig kiszámított dinamikát nagy értelmi

képzettséggel párosítja. Hangja szenvedélyes kitörésekre gyenge ugyan, de kellemes, bájos csengés és virtuóz módon tud vele élni. Kereste a
feltnést mint fest, rajzoló, szobrász is íi't több
színdarabot (L'aveu, L'ópíngle d'or, Adrienne Lecouvi'eur) s kiadta emlékiratait.
;

Bernhardy, Goüfried, német filológus, szül.
Landsbergben 1800 márc. 20., megh. Halléban
1875 máj. 14. Berlinben tanult 1820. gimn. tanár
Berlinben, 1823. magántanár u. o., 1825. rk.,
1829. rendes tanár Halléban s 18M-tl fkönyvmvei Wíssenschaftliche Syntax
tárnok is.
der griechischen Sprache (Berlin 1829) s hozzá a
Paralípomena (1862). Részben elavult, de ma is
érdemes, korában úttör munka. Eratosthenica

F

:

(1822) alapvet. Suidas kiadása (1834-58) nagybecs. Görög- és római irodalom története (az 3
köt., 1836, 5. kiad. 1892 ; ez 2 köt., 1830, 5. kiadás

Berni

egyezmény

hívták meg 1883. tanárnak. Fbb mvei: Zur
Geschichte des Wormser Konkordats (Strassburg
1876). Pótlók Quellén zur Gesch. des Investiturstreites(1907) Geschichtsforschungu. Geschichtsphílosophie (Göttingen 1880) Lehrbueh der historischen Methode (Leipzig 1889) Deutsche Reichstagsakten unter König Ruprecht (Gotha 1882—88,
3 köt.) Ausgewáhlte Urkunden zur Erláuterung
der Verfassungsgeschíchte Deutschlands ím Mit:

;

;

;

;

telalter (4. kiad. 1910) Das akademische Stúdium
der Geschichtswissenschaft (Greifswald 1910).
Bemhöft, Franz, német jogtudós, szül. Karlikovban(Pomeránía) 1852 jún. 25. 1875-ben magántanár a heídelbergí, 1877. jogtanár a rostocki
egyetemen. B. 1877. Georg Cohn-nal együtt megalapította a Zeitschrif t f ür vergleíchende Rechtswíssenschaft c. folyóiratot, 1895 óta kiadja a
Jahrbuch der internationalen Vereinigung für
vergleíchende Rechtswissenschaft u. Volkswirtschaftslehre e. évkönyvet. Fbb mvei Der Besitztitel ím römischen Recht (Stuttgart 1875);
Staat und Recht der römischen Königszeit im
Verháltniss zu verwandten Rechten(u. o. 1882);
Verwandtschaf tsnamen und Eheformen der nordamerikanischen Volksstámme (Rostock 1889).
Berni, Francesco, olasz költ, szül. Lamporecchioban, Toscanában, 1497. vagy 1498. megh.
Firenzében 1535 máj. 26. Elbb rokonának Bibbiena bíborosnak, késbb pedig Medici Hippolit bíborosnak szolgálatában állott, aki egy firenzei kanonokságot ajándékozott neki. Mivel egy Salviati
nev bíboros ellen intézett összeesküvésben résztvenni vonakodott, Cibo bíboros megmérgeztette.
Legnagyobb hírre Bo jardo Szerelmes Lóránt- jának
átdolgozásával tett szert; az
rifacímento-ja
egész a múlt század derekáig majdnem egészen
feledésbe juttatta Bojardo eredetijét. Ríme c. kisebb költeményei majdnem kivétel nélkül burleszk
tárgyúak és oly kedveltségnek örvendtek, hogy
sok ideig a «poesía bemesca» név (Berni-féle poézis) egész külön mfajt jelölt meg.
Berni Alpok, 1. Berner Oberland.
Bernicla (állat, tengeri lúd, B.-lúdv.B. -kacsa),
a lúdfélók (Anseridae) családjába tartozó madárnem, melynek 12 faja közül a legtöbb a sarkövi
tengerek körül él s a tengeren keresi tengeri növényekbl s apró állatokból álló táplálékát. A régiek azt a mesét költötték a B. -ludakról, hogy
nem tojásból kelnek ki, hanem hogy bizonyos
kacslábu rákok (1. o.), a Lepasok, változnak át B.ludakká ezért viseli a legközönségesebb Lepas
nev rákfaj az (fanatiferay> vagyis «kacsáttermö»
fajnevet. A skótok bernacle névvel jelölik, innen
ered tudományos neve is.
Bernicz, kisk. Liptó vm. liptószentmiklósi
;

:

;

j.-ban, (1910) 44 tót lak.
u. p. Szíelnicz, u. t.
számottev. Egyéb munkái: A kisebb Liptótepla.
Berni Detre (Dietrich von Bern), 1. Detre.
görög geográfusok c. sorozatban Dionysios PerieBerni egyezmény, 1. az 1886. évi máj. 15-ón
getes (1828) Grundlínien zur Encyclopaedie der
Philologio (1832).
a vasutak nyomtávolsága, valamint a kocsik miBernhausen, közs. Neckar württembergi kerü- nsége tárgyában (1. Vasúti jog) ; 2. az 1886. évi
szept. 9-én az irodalmi és mvészeti termékek vélet Stuttgart j.-ban, vasút mellett, (1905) 2043 lak.
fzeléktermeléssel.
delme tárgyában s az ehhez tartozó pótegyezmóny
Bernheim, Ernst, történetíró, szül. Hamburg- (1896 máj. 4., 1. Szerzi jog); 3. az 1890 okt. 14.
ban 1850 f ebr. 19. Elbb magántanár volt a göttin- a nemzetközi vasúti árúfuvarozás tárgyában,
geni egyetemen, honnan a greifswaldi egyetemre több pótegyezmónnyel (l. Vasúti árúfuvarozás)

1872)

ma

is

;

;
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az 1906 szept. 26. a nemzetközi munkásvéde-

lem (sárga-fehér foszfor

:

csontváz képében ábrázolt Halál, melyet B. Ales-

mun- sandro Valtrini síremlékén (Róma, S. Lorenzo in
Nemzetközi Damaso) is alkalmazott. Pompás dekorációk
éjjeli

hosszú sorát állította el a termékeny mester, a
Keleti-Alpok kristályos zónájának barokk mvészet ers hatásokra törekv módján
legmagasabb heg>-tömege az Engadin völgy, az a leghíresebb közöttük a római Sta Maria della
Adda-és B.-hágó között, Itália és Graubünden ha- Vittoria templom Comaro kápolnájának kiképtárán. Legmagasabb csúcsa, a B. (4052 m.) a 9 zése, az oltáron B. legjellemzbb szobrászati mükm. hosszú, 24 km» terület Morteratsch gleoser veinek egyike, Szt. Teréz extázisban, szoborcsofölött meredek falakkal emelkedik ki. Nagyobb port (1. a képmeJWdetet).
X. Ince pápa kegyét a Piazza Navona obeliszkglecserei még a Rosegg, Palli- és Fomo-glecser.
A B. -csoportban a gj-akran megforduló turisták kel ós a világ négy legnagj'obb folyamát szemékedvéért több menedékház épült, pl. a Bovalhütte lyesít alakokkal dí.szített díszkútjának tervével
(2469 m.) és a Mortelhütte. Különösen vonzó táj- nyerte el B. (1647). Ezzel (befej. 1652), valamint
architekképi szépsége a számos tó V. ö. Lechner, Das már elbb (1640) a Triton kútjával új
alapeszmét vitt
Oberen^adin (Leipzig 1900).
tonikus helyett naturalisztikus
Bemina-hágó, 2330 m. magas hágó a Keleti- bele az iljTiemü müvekbe. B. ters'ei alapján kéAlpok kristályos zónájának Bemina masszívumá- szült el a XVIII. sz.-ban a híres Fontana Trevi is.
ban, amelyen át az Inn völgyébl, az Engadin A palotaépítésre is nagy befolyást gj-akorolt B.,
völgj^böl az Etsch völgyébe, az ú. n. Valtellinába kivált a római Palazz Barberini ersen tagolt
juthatunk. A h^ón, ahol menedékház áll, vezet elrendezésével, míg a Pal. Ludovisi (ma Pal. di
Sama- Monté Citorio) és Pal. Odescalchi egyszerbb, elát az 1864. befejezett, 56 km. hosszú
denböl Pontresinán és Poschiavon át Tiranóba.
kel nj-ugalmú mvek. X. Ince, majd VII. Sándor
Berni nemzetközi békeiroda. A Bureau in- pápák idejére esik B. nagy tevékenysége a Szt.
temational pernuinent de la Paix, mely a nem- Péter templom számára. Az vezetése alatt folyik
segédeizetközi békemozgalomnak központja, 1891. ala- a templom belsejének színes kiképzése
kult. Állandó székhelye Bemben van, amerikai vel együtt alkotja meg a templom óriási szobrait
fiókja Washingtonban. Mködését 35 tagból álló és 1656—65. készül el Szt. Péter katedrája, a
nemzetközi igazgató-tanács irányltja, melyben négy egyházatj-a óriási alakjaitól hordott pompás
Magyarország képviseli Kemény Ferenc és Zi- trón, bTonzbór önt\'e, a templom szentélyében.
pemovszky Károlyné. Elnöke H. La Fontaine, Ugyanebben az idben keletkezik B. leghíresebb
ftitkára: Gobat Albert. Hivatalos közlönye a építészeti mve, a Szt. Péter templom eltti nagy
Correspondauce bimetistielle.
tér kiképzése, a kétoldalt a homlokzat felé húzódó
Bemini, 1. Giovamii Lorenzo, olasz építész és oszlopcsarnokokkal (kolonnádok), melyek oly nagy
szobrász, szül. Nápolyban 1598 dec. 7., megh. mértékben emelik annak hatá.sát. 1663 — 66-íg ké1680 nov. 28. At\-jának, B. Pietromk volt tanít- pezi ki a Vatikán pompás Scala Regiáját. 1665-ben
ványa és vele 1605 körül Rómába költözött. Itt Parisban járt, szinte fejedelmi tisztes.ségben volt
keletkeztek fiatalkori mvei, mellszobrokon kívül része, de a Louvrehoz készített ter\'e nem került
márványból faragott szoborcsoportok, melyeket kivitelre. Elkészítette XIV. Lajos mellszobrát,
pártfogója, Scipione Borghese bíboros számára mely a versaillesi múzeumban van. Hazatérése
készített Proserpina elrablása, Dávid, Apolló és után agg korában is nagy munkákkal foglalkoDaphné (valamennyi a római \illa Borghesében), zott B. Különösen kieraelendk a római Ponté S.
korán érett tudásról tanúskodó, természetességük- Angelo újjáépítése, B. vázlatai után segédei által
kel és mozgalmasságukkal megkapó müvek. VIII. faragott 10 angj-alalakkal (1669—70); az ovális
Orbán pápa uralkodása alatt B. Róma legtekinté- alaprajzú S.AndreaaMontecavallotemplom(1679),
lyesebb mvésze lett építészeti téren is. Mint stb. 1678-ban készült el teljesen VII. Sándor sír1629., Madema halála óta a római Szt. Péter emléke a Szt. Péter templomban. B. roppant tevétemplom építésze, 1633. fejezte be a Szt. Péter kenysége teljesen kifejlesztette, diadalra juttatta
templom kupolája alatt emelked hatalmas, kö- a Michelangelótól kiinduló barokk mvészet eszzel 30 m. magas bronztabemákulumot, mely csa- méit, célzatát, eszközeit. Minden téren a tudatovart oszlopokon emelked tömegével megkapó san alkalmazott, olykor halmozott eszközök ers,
módon élénkíti az óriási bels teret. A templom egységes összhatást idéznek el, E tekintetben B.
homlokzatára két harangtomyot tervezett; a dönt jelentóség római mester a XVII. sz.-ban
ezek egyike föl is épült, de lebontották, amint azt és tanít%ányainak, követinek nagy serege világa két tornyot is, melyekkel már korábban a Pan- szerte terjesztette az
nagy vívmányait. Régi
theont látta el, 1882. eltávolították. Szobrászati vázlataiból van egy sorozat a budapesti képzmveinek hosszú sora keletkezett ez idben mvészeti múzeumban is. V. ö. Fraschetti, II B.
VIII. Orbán pápa sok képmásán kívül egj'éb, (Milano 1900); Htíltl, B. (Budapest. 1906.)
rendkívül eleven mellszobrok sokasága Borghese
2. B.,Pietro, olasz szobrász, az elbbinek atyja,
bíborosé (Róma, Villa Borghese). Costanza Buo- szül. Sesto Fiorentinóban 1562 máj. 6., megh.
narellié (Firenze, Museo Nationale) és sok más. 1629 aug. 29. Eleinte Firenzében, majd Rómában
Legnagyszerbb szobrászati müve ez idbl (de dolgozott, 1584 körül Nápolyba költözött és ott
csak 1647. befej.) VIII. Orbán pápa síremléke a nagy dekoratív szobrászati vállalkozásokban vett
római Szt. Péter templomban. Kompozícióban, részt. 1605 körül Rómában telepedett le és Róma
felfogásban újszer
a barokk szobrászat leg- több templomában, fleg a S. Maria Maggiore
fontosabb alkotásainak egyike. Híres részlete a templomban készített kisebb-nagyobb müveket
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Bernis, Frangois Joachim de Fierres de, bibor-

nok

és francia államférfiú, szül. 1715

máj

—

Bernoulll

tekezésen kívül önálló

mve A szemészet kézi:

könyve (Pest 1868).
St. Marcelben (Languedoc), megh. Rómában 1794
3. B. Károly (haraszti), cs. és kir, ny. altábornov. 2. Tanulmányait a saint-sulpicei papnövel- nagy, szül. Gölniczbányán 1843 febr. 16-án. Részt
dében végezte. Eleinte Pompadour asszony ked- vett mint hadnagy az 1866-iki hadjáratban. 1872.
vence volt, de utóbb ugyanannak áskálódásai a m. kir. honvédség állományába lépett át, ahol
22.

folytán az udvarnál elfoglalt állásától elmozdították és velencei követté nevezték ki. B minségében
rendkívüU ügyességet és államférfiúi tehetséget
nyilvánított. Majd imien visszahívták és a király
a külügyek miniszterévé nevezte ki 1757. Bibornok 1758. Pompadour üldözései elöl a magányba
vonult, míg végre Pompadour halála után a király
Albi érsekévé nevezte ki 1764.
1769. pedig
Rómába küldötte követ gyanánt. Több költi és
prózai
van, melyekért a francia akadémia
már 1744. tagjává választotta. Mvei megjelentek Oeuvres mélées en prose et en vers és Oeuvres
complétes c. alatt 1825.
;

mve

:

Berni vallási

vita, 1. Reformáció.
Bernkastel, járási székhely Trier porosz kerületben a Mosel és vasút meUett, (i905) 4538 lak.,
dohánygyártással, kékfestkkel, sörgyártással,
ólom- és rézércbányákkal, környékén kitn meséli bort (B.-er Doktor) termelnek.
Bernolák, 1. Antal, szláv nyelvész és tót író,
szül. Szlaniczán(Árvavmegye) 1762 okt. 4., megh.
Érsekújvárottl813 jan. 15. Elbb cseklészi, késbb
érsekújvári r. k. lelkész és esperes volt. Mint lelkész nemcsak íróskodott, hanem a tót irodalom
müvelésére irodalmi kört is alakított 1793. Mint

hogy az általánosan használt
cseh irodalmi nyelv helyébe a tótot helyezze s
ezzel az irodalmat a tót népnek hozzáférhetbbé
tegye. Irataiban a cseh nyelvhez legközelebb álló
nagyszombati nyelvjárást követte s hol a fogalmak kifejezésére a nép nyelvében szavakat nem
író arra törekedett,

talált,

egész

ilyeneket
írói

maga

nemzedék

mesterének

tanait.

alkotott.

Az

nyomában

mely híven követte
Ezeket a mai kor B.-istáknak
lépett,

HoUy János költ).
Dissertatio philologico-critica de litteris
slavorum (Pozsony 1787) Grammatiea slavica (u.
0. 1790, utolsó kiadása Budán 1849, németre fornevezi (köztük legkiválóbb

Mvei

:

:

;

dította Brestyanszky András Budán 1817) Etymologia vocum slavicarum (Nagyszombat 1791)
Lexicon slavicum, bohemico-latino-germanicoungaricum (Budán 1825—27). Ez utóbbi
Palkovics György esztergomi kanonok költségén jelent meg, aki B. utolsó müvét, a Repertóriumot
;

m

is sajtó alá rendezte.
2. B. József (haraszti), es. és kir. vezértörzsorvos, szül. öölniczbányán 1844 július 28-án. Orvosi tanulmányait a pesti egyetemen végezte.

1887-ben ezredessé nevezték ki. 1876— 1877-ig a
Ludovika-akadémiának, 1881. pedig a törzstiszti
tanfolyamnak volt tanára és 1883. a Ludovika-

akadémia aligazgatója lett. B téren szerzett érdemeinek elismeréséül magyar nemességének megersítésével a « haraszti)) éln óv használatára
nyert jogot. 1891-ben a honvédelmi minisztérium
I. ügycsoportjának fnöke, 1896. altábornagy s
még ugyanazon évben a budapesti I. honvédkerület parancsnoka lett. 1899-ben nyugállományba
helyezték.
4.

szül.

B. Nándor, (haraszti), jogakadémiai tanár,
Radványon, Zólyom vm., 1880. okt. 8. 1904.

bírósági szolgálatba lépett, de már 1906. az igazságügyminiszteriumba került, ahol több fontos
törvényjavaslat, többek közt a büntetnovella elkészítésében vett részt. 1908-ban a kassai jogakadémián a jogbölcselet és büntetjog tanára
lett. Mvei
A visszaesés dogmatikai és politikai
szempontból (Budapest 1903); A büntet törvények és a büntetönoveUa (Balog Jenövei u. o. 1 908)
A tévedés tana a büntetjogban (1910).
:

Bemoulli

Dániel, svájci maszül Grönningenben 1700 jan. 29., megh. Baselben 1782 márc. 17.
Baselben az anatómia és botanika, késbb pedig a
fizika tanára volt. Dolgozatai különösen az általános mechanikai elvekre és ezzel kapcsolatban a
hidrodinamika alapelveire, továbbá az akusztikára
vonatkoznak. Hidrodinamikája (Strassburg 1738)
az els, mely a folyadékok mechanikáját egy általános elvre támaszkodva az analízis segítségével
tárgyalja. B. a húrok és pálcák rezgésének matematikai elméletére vonatkozó vizsgálódásával úttör munkát végzett, ép úgy, mint a gázokra vonatkozó kutatásai a modem gázelmélet elfutárai.
2. B; Jákob, svájci matematikus, szül. Baselben 1654 dec. 27., megh. ugyanott 1705 aug. 16.
Szülvárosának egyetemén a matematika tanára
lett, 1696 óta a párisi, 1701 óta a berlini akadémia
tagja volt. Leibnitznek 1684. megjelent alapvet értekezése a differenciál- és integrálszámítás tanulmányozására vezette. Els eredménye e téren az
izokrón-esést illet görbe kiszámítása volt, melyet
Leibnitz tzött ki feladatul. Azt találta, hogy ama
(ejtsd

:

bernuUyi), 1.

tematikus, B. Johann (1. B.

görbe, melyen egy

es

egyenl magasságokat

3.) fia,

test

egyenl idk

alatt

kubikusparabola. Fontosak voltak a következ, ugyanazzal a
1868-ban a szemészeti mtéttanból magántanári matematikai eljárással végzett vizsgálatai a láncképesítést nyert Berlinben.
Magyarországba görbén, a logaritmikus csigavonalon és más görbe
visszatérve, Kassán telepedett meg mint gya- vonalakon. Említendk még a valószinüségszámíkorló orvos, majd pedig a honvédség tényleges tilsról írt dolgozatai, melyek az Ars conjectandiállományába lépett. Mint fötörzsorvos a kassai ban (halála utiln, Basel 1713) jelentek meg felIII. honvédkerületi parancsnoksághoz volt betalálta továbbá a róla nevezett B.-félo számokat.
osztva, 1896-ban pedig a honvédelmi miniszté- Értekezéseit Opera Jacobi B. címen B. Miklós
rium V. ügyosztályának vezetjévé és a honvéd- adta ki (Genf 1744, 2 köt.).
orvosi tisztikar fnökévé nevezték ki. 1897-ben
3. B., Johann, svájci matematikus, az elbbivezórtörzsorvossá léptették el 1905-ben nyuga- nek öccse, szül. Baselben 1667 júl. 27., megh. u. o.
lomba vonult. B. az orvosi szakirodalomban is 1748 jan 1. Bátyja volt a tanítója, késbbi éveknagy munkásságot fejtett ki. Számos fontos ér- ben a két testvér között felbomlott az egyetértés
fut be, ú. n.

;

;

;:

számok

Bernoulll-féle
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Bernstein

Bemsbach, község Zwickau szász kerületi kaa íiatalabb test\'ér nem trte el azt a szellemi uralmat, melyet bátj-ja fölötte ^-akorolni kívánt. Huy- pitányságban, vasút mellett, (1905) 2987 lak.,pléhgens ajánlatára 1695. mint a matematika és fizika árúl párral évS papírgyártással.
Bemsdorf, 1. volt község Chemnitz szász kerütanára Grönningenbe ment, honnan 1705. Baselbe
tért vissza, hogj- elhalt bát>-ja helyét az egyete- leti kapitányságban, (i905) 3785 lak., tégla- és sörmen elfoglalja. A differenriál- és integrálszámítás- gyárral. 1907-ben Chemnitz városával egyesítet2. B., község Fels-Lausitzban, Liegnitz
ban az exponenciális függ\'ény vizsgálatával és a ték.
racionális tört függvények integrálásával tnt ki. porosz kerület Hoyerswerda járásában, (i905)2975
A mechanika terén küJönösen a lengési közép- lak., vaskohóval, üveggj'árral, cinkfehérgyárpontra vonatkozó vizsgálata fontos. B. meghatá- tással.
Bemstadt, több német helység neve köztük
rozza a mechanikai munka fogalmát, s számára
legjelentékenyebb B. Boroszló (Breslau) porosz
az energia kifejezést használja.
é.B., Johann, csillagász, B. Dániel öccsének fia, kerületben, a Weida partján, vasút mellett, (1905)
szül. Baselben 1744 nov. 4., meghalt Berlinben 4188 lak., cukorgyárral, 1 gzmalommal és 2 göz1807 jül. 1 3.. mint királyi csillagász. Mvei közül fürésszel
Bernstein, város Frankfurt porosz kerületben
enüitendó Recueil pour les astronomes (Berlin
a Grosser Pulssee és vasút meUett, íi905) 2260 lak.
1771—79, 3 köt.).
Bernstein, 1. Aaron, német politikai és termé5. B., Johann Jákob, svájci történetíró, szül.
Baselben 1831 jan. 18., a mürégészet tanára a szettudománj-i író, szül. Danzigban 1812., megh.
baseli eg>-etemen. Mvei Über die Laokoongruppe Lichterfeldeben 1884 febr. 11. 1849. megalapította
(1863) .-Cphrodite (Leipzig 1873) Römische Icono- az Urwáhlerzeitung c. demokrata néplapot, mely
graphie (1882—94, 4 köt.); Greichische Icono- nagj'on elterjedt és melynek révén B. .sajtópörökbe
keveredett, st 1851 több havi fogsíígba is került.
graphie (München 1901, 2 köt.).
6. B., Kari Albrecht, német író, szül. 1868 Miután lapját 1853. betiltották, Volkszeitimg cím
jan. 10. Baselben, ugyanott 1895. a prot. egyház- alatt hasonló irányú új lapot alapított, melynek
maga írta.
történet tanára volt, de két év múlva elhagj-ta legtöbb vezércikkét egész haláláig
tanszékét s azóta a Basel melletti Arlesheimban Munkái: Revolutions- und Reaktionsgeschichte
kizárólag irodalommal foglalkozik. Tudományos Preussens u. Deutschlands von den Márztagen bis
mvei Der Schrif tstellericatalog des Hieronymus zur neuesten Zeit (3 köt., 1883) Aus dem Reiche
der Naturwissenschaft (1856); magj-ar fordítás:
(Freiburg 1895) Das Konzil von Nicaea (1896)
Die wissenschaftlicbe und die kirchliche Methode A természet könyve. Fordít. Nagj' István, Miavecz
in der Theologie (1897) Die Heiligen der Merovin- Ijászlóés Toldy László (1875, 1876): Naturkraft
ger (1900) szépirodalmi mvei Lucas Heland, u. Qeisteswalten (1884) Natúr und Kultur (1880).
regény (Berlin 1897); Seneca (Zürich 1901); Der Igen kellemes olvasmányok a zsidó életbl vett
Sonderhándler (Berlin 1904) Zum Gesundgarten novellái Vögele der Maggid, Mendel Gibbor stb.,
(Jena 1906); Die Ausgrabungen von Wichtem valamint történelmi dolgozatai: Die Márztaffe
Das (1873); Aus dem Jahre 1848 (1873) 1849 Verfas(1909) elbeszélések. In több színdarabot is
Testament (1901): Ulrich Zwingü (1904); Der sungskámpfe und Kabinettsintríguen (1873) Die
Ritt nach FehrbeUín (1908); Der Herzog von Pe- Jahre des Volkes (1874) Die Jahre der Reaktion
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;

:

:

;

;

.

:

:

;

:
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:

:

;

:

:

;

;

rugia(1910).
7. jB., Xikolaus, svájci matematikus, szül. Baselben 1687 okt. 10., megh. u. o. 1759 nov. 29.
1716-ban Padovában a matematika tanárává, 1722.
Baselben a logika tanárává, 1731. pedig u. o. jogtanárrá lett. A valóf zinüségszámítás, továbbá az
integrálszámítás terén kitünö dolgozatokat írt.
Bemonlli-íéle számok. Ha az

—

lm_|_2m-|-3m_J_
1) "•+ )»"•
_J- (^w
Összegei amelyben
és n pozitív egész számokat
jelentenek, az n szám hatványai által fejezzük ki,
bizonyos számkoefflciensek lépnek fel, ezeket nevezzük B.-nak, közülök az els három |, 3^, 4V
Bemoulli Jákob vezette be ket az analízisbe.
V. ö. SaalschiUz, V'orlesungen über die Bemoullischen Zahlen (Berlin 1893).
Bemoxilli-féle törvény. Bemoulli (Laplace és
Poisson is) tisztán matematikai úton a Weber-féle
pszichofizikai törvényhez hasonló viszonyt állapított meg. Ha az anyagi vagyontól megkülönböztetjük a vagyon elnyeinek tudatát és azt erkölcsi
vagyonnak nevezzük, akkor világos, hogy akinek
anyagi vagyona gyarapodik, annak erkölcsi vagyona is n, még pedig az utóbbi megfordít\'a
arányos az elbbi anyagi vagyonnal.
forinttal több senmiit sem jelent a milliomosnak és igen
sokat az éheznek.
.

.

.

.

m

:

B^

(1881).

B., Eduárd, német szociáldemokrata író,
1850 jan. 6. Bankhivatalnok volt. 1872-ben
a szocialista párthoz csatlakozott; 1881 90-ig
a Sozialdemokrat c. lapot szerkesztette, azután
Zürichbe ment, de miután onnan kiutasították,
Londonba költözött. 1901-ben visszatért Németországba, ahol 1902. birodalmi gylési képviselvé választották. Mvei Gesellschaftliches und
Privateigentum (Berlin 1891); Zur Geschichteu.
Theorie des Sozialismus (1901, 4. kiad. 1904);
Die Voraussetzungen des Sozialismus und die
Aufgaben des Sozialdemokratie (Stuttgart 1899,
2.

szül.

—

:

új kiad. 1904).

Elsa, német irón, 1. Rosmer.
Henry, francia drámaíró, szül. Parisban
1875. Atyja osztrák származású párisi bankár,
anyja Seligmann amerikai milliomos leánya.
Könnyelm életmódja és nagy kártyaadósságai
miatt gondnokság alá helyezték, mely alól csak
nagy írói sikerei után mentették fel. Els darabja.
Le Marché (1900), merész hangjával keltett feltnést. szinte sikere volt Le Détour c. drámájának (1902, Kertll út c. alatt szinrekerült a Magjar
Szinixázban 1907. Salgó Ern fordításában). Egymásután következtek darabjai Toujon (1903) Le
Bercail(1904. A jászol c. eladtaa Nemzeti Színház
3. B.,
4. B.,

:

;

-

Bernstorff

1906. Ábrányi BmU fordításában), La Griffe (1905),
tendenciával. Legnagyobb sikert La
Rafale (1906) és Le Voleur (1906) c. szenzációs
drámái arattak. Elbbi Baccarat, utóbbi A tolvaj
címen állandó müsordarabja a Vígszínháznak s a
vidéki magyar színpadoknak. Sámson (1907. Bemutatta a Vígszínház 1908. Ford. Góth Sándor); Izrael
(1908), tendenciózus társadalmi darab (eladta
a Vígszínház 1909. Cholnoky Viktor fordításában).
B. mestere a színpadi hatás kiaknázásának.
Sokáig ö volt Paris legnépszerbb drámaírója,
de utóbbi idben a hangulat ellene fordult s Aprés moi c. darabját (1910) a Comédie fran^aise
kénytelen volt levenni a msorról. (Utánam c.
eladta a Vígszínház 1911. Bíró Lajos ford.).
5. B., Július, német orvostanár, B. Aaron (1. B. 1.)
fia, szül. Berlinben 1839 dec 8. Du Bois Keymondnak volt tanítványa. 1872-ben a hallei egyetemre
hívták meg az élettan tanárának. Nevezetesebb
munkái Untersuchungen über den Brregungsvorgang ím Nerven- und Muskelsysteme (Heidelberg
1871) Diefünf Sínné desMenschen(Leipzig 1875).
Ezeken kívül írt számos kisebb, az élettan körébe
tartozó dolgozatot és egy nagyobb könyvet Lehrbuch der Physiologie (1894) címen.
Bernstorff, 1, Andreas Péter, gróf, dán államférfiú, szül. Hannoverban 1735 aug. 28. megh.
politikai

:

;

Kopenhágában 1797

-
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Francé et du Danemark sous le ministére du
comte de B., 1751—70 (Kopenhága 1887); Friis,
DieBernstorffs(I. Leipzig 1905) és Bemstorfflsche
(1. Kopenhága 1904).
Bernward, szent, hildesheimi püspök,

Papiere
körül,

megh. 1022 nov.

szül.

950

A

hildesheimi kápOttó császár nevelje,

20.

talaniskolában tanult, HL
udvari papja, majd 993. Hildesheim püspöke lett.
Miután III. Ottót Olaszországba elkísérte, 1018.
Hildesheimben a Mihály-kolostort alapította, u. o.
templomot építtetett ós a várost megersítette.

Mint mvész is nevezetes. Az általa épített hildesheimi székesegyház nagy bronzkapuját mintázta,
melyet a szobrászat történetében nevezetes 16

domború

mv

bibliai ábrázolás díszít. B.

mve

továbbá az eredetileg a székesegyház eltt ma
annak belsejében álló ércoszlop, a Krisztus életét
ábrázoló dombormvekkel. III. Coelestin pápa
1193 a szentek közé igtatta. V. ö. Das Bvangelienbuch des h. B. ím Döme Hildesheim (Schrader
G. és Koch F. Hildesheim 1891); Thankmar, Mon.
Germ. Scriptores (4. k.); Lüntzel, Der h, B.
(Hildesheim 1856) Beiszel, Der h. B. als Künst;

ler (u. 0. 1895).

Beroaldo-Bianchini, Natalis Félix, osztrák
tábornok, szül. Modenában 1769., megh. Bécsben
1854. 1796-ban francia szolgálatba lépett. Részt
vett a romagnai és anconai küzdelmekben, Ferrara ostromában (hol 1798. fogságba esett), a
Minción való átkelésben és Verona fellegvárának bevételében (1800). Majd az olasz tüzérkar
fnöke és az ágyuönt gyárnak és fegyvertárnak
igazgatója, utóbb pedig az egész olasz tüzérség

jún. 21. 1759-ben lépett dán
1769-ben titkos tanácsossá, 1773.
külügyminiszterré nevezték ki. A béke embere volt
és az angol-francia spanyol tengeri háború alatt
fegyveres semlegességi szövetséget kötött Orosz-,
Porosz- és Svédországgal. 1784— 97-ig mint miniszterelnök és belügyminiszter befejezte a dán parancsnokává nevezték ki. Az olasz hadügymijobbágyság fölszabadítását. A szabadelvség és a nisztérium feloszlatása alkalmával B. 1814. az oszsajtószabadság híve volt. V. ö. Eggers, Denkwür- trák hadbizottság tagja lett és 1816. mint tüzérségi
digkeiten aus dem Lében des Staatsmínisters von alezredes lépett az osztrák hadseregbe. Végül
B. (Kopenhága 1800) Friis, A. P. B. (Kiél 1900). mint a fegyvergyár igazgatója érdemeket szer2. B., Christian Günther, gróf, B. 3. fla, szül. zett az ágyuöntés körül és behozta a nevérl elKopenhágában 1769 ápr. 3., megh. Berlinben 1835 nevezett, 1848—49. Olaszországban és hazánkmárc. 28. Atyja halála után dán külügyminiszter ban használt 7 fontos hosszú tarackokat.
Beroia (Berrhoia, Beroea), több antik város
volt. 1810-ben bécsi követ lett s részt vett a bécsi
kongresszusban. Azután Berlinben lett követ s neve. Pontosabbak IB. Makedóniában a maiVerria
1818. porosz szolgálatba ment át. Mint porosz (törökül Karaferia) helyén. A Pydna melletti ütkülügyminiszter részt vett az aacheni, karlsbadi, közet (168. Kr. e.) után ez a város hódolt meg eltroppaui, laíbachi és veronai kongresszusokban ször a rómaiaknak. 49—48 telén Pompejus gyaés határozott ellensége volt a szabadelvségnek. logságának fhadiszállása
Pál apostol téríti
1831-ben nyugalomba vonult. V. ö. Gráfln Elise mködésének egyik színhelye, mely korán lett
von B., 1789—1835. (4. kiad. 1899, 2. köt.) és püspöki székhely. A X. sz. végén a bolgárok, majd
a szerbek, 1374. a törökök kezére került.
Friis, Bemstorfflsche Papiere (I. 1904).
2.
Thrákiában, a mai bolgárországi Stara Zogora
3. B., Johann Hartwig Ernst, gróf, dán államférfiú, szül. Hannoverban 1712 máj. 13., megh. helyén, mely mint a balkáni szorosok sztratégiai
Hamburgban 1772 febr. 18. Mint dán követ, majd kulcsa
szerepel a népvándorlás és a középmint külügyminiszter és Schleswig- Holstein kor- kor haditörténetében.
3. B. Szíriában a Kuveik
mányzója megrizte Dánia semlegességét a hét- partján, ma Aleppo v. Haleb.
Beroia (ol.), 1. Befana.
éves háborúban. VII.Keresztóly király grófirangra
emelte. B. buzgón támogatta az ipart, a tudomáBerolina, Berlin latin neve.
nyokat és mvészeteket (v. ö. Klopstock) s alapíBeroBsos, babiloni történetíró. Bél templomának
totta a kopenhágai menedékházat és országos kór- papja Babilonban, Antiochos Soter kiráJy (Kr. e.
házakat. Birtokain a jobbágyságot megszüntette. 270—280) uralkodása idejében megírta Babilon
V. ö. Navarro, Vie du comte J. H. E. de B. (Ná- történetét görög nyelven 3 könyvben. Töredékeit,
poly 1822) Vedel, Den aeldre Grev B. Ministe- melyek Babilon legrégibb történetére vonatkozrium (Kopenhága 1882) Vedel, Correspondance nak, Josephus, Eusebios s mások iratai rizték
ministerielle du comte B. (u. o. 1882, 2 köt.) és meg napjainkra.
Corr. entre le comte B. et le duc de Choiseuil
Beroul, francia költ a Tristan-monda els fel(1871) Barihélemy, Histoire des relations de la dolgozója, 1. Tristan.

szolgálatba.

;

;

—
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;

;

;

—

—
—

Berquin
Berquin

(eytsd

:

berkei), 1.

Amaud, francia

Író,
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a

• Gyermekbarát!) melléknév\el, szül. Ijanfroiran-

ban 1749—50 körül, megh. Parisban 1791

dec. 21.

románcok Írásával kezdte írói mködését, maradandóbb érdemet azonban L'ami des enfants c. (6 kötet) gyermekeknek való beszélygyüjIdillek és

teményével szerzett,

mellyel 1784. akadémiai
dijat is nyert, összes müvei 1803. 20 kötetben
jelentek meg Parisban. Válogatott mvei 1836.
4 kötetben. Ifjúsági iratai még mindig közkedveltek.
2. jB., Lonis de, francia reformátor, szül. 1490.,
megh. Parisban 1529 ápr. 17. Erasmus és Luther
iratainak lefordítása miatt a parlament 1523-tól
fogva üldözni kezdte és 1529. máglyán eléget-

tette.

Bérre

város Bouches-du-Rhóne
nev laguna
mellett, (i906) 1748 lak., finom (Aixi) olaj készítéssel és halászattal.
2.B., Étang de B., az uej'anily
nev város mellett fekv 15.000 hektárnyi, sós
viz laguna, melyet a Touloubre és Arc foly'óktáplálnak mélysége 3— 10 m., halakban gazdag. A
6 kilométer hosszú Caronto laguna, amelyben csak
1 ro. mély járatú hajók mehetnek végig, összeköti
a Földközi-tengerrel.
Berrettini, Pietro, olasz fest, 1. Cortona.
Berrhoia, 1. Beroia.
Berri, török mérföld
agacs
»,/,
1667 m.
Berriasien. Ez a neve az alsó krétaformáció
(neokom) legalsó emeletének. Nálunk Nyergesújfalun Esztergom vmegyében és Svinyicán KrassóSzörényben található.
Berrien, francia község Finistére dép.-ban,
2.254 lak., nagj- kbányákkal.
Berruguete, Alonso. spanyol építész, szobrász
és fest, szül. Paredes de Navában 1486 körül,
megh. 1561. Hosszú idt töltött Olaszországban
és 1520 körül, hazatér\'e az olasz renaissance
vészet egyik legtevékenyebb terjesztje lett Spanyolországban, ki mint V. Károly császár udvari
szobrásza és festje is nagy szerepet játszott.
Része volt kora nagy mvészeti vállalkozásaiban,
Sarago8sában,Valladolidban,Toledóban,Saiamancában. Valenciában és egj'éb városokban dolgozott. Mvei nagyrészt épltész-szobrászi alkotások oltárok, síremlékek, pompás, gazdag plasztikai díszü dekorációk. A legkiválóbbak közé tartoznak azok a széksorok, melyeket Felipe Vigarnival együtt 1533—39. készített a toledói székesegj'ház számára, Tavera bíboros síremléke a
toledói S. Jüan de Afuera templomban stb. Olaszos, gyakran Michelangelót utánozó modora mellett is mvészetének spanyol a jellege. Ez nyilvánul fából faragott szobrainak polichromiájában is.
Berry, Franciaország egykori tartománya Orléanais, Nivemais, Bourbonnais, Marche, Poitou
és Touraine között. Hossza 160, szélessége 120
km. A Cher a K.-i Haut-B.-re (fvárosa Bourges)
és a Ny.-i Bas-B.-re (fvárosa Cháteauroux) osztotta. B. dombos, középszer termékenység föld.
Ma Cher és Indre départementok nagyobb, Loiret,
Creuse és Vienne kisebb részeit alkotja. Lakóit
bermyer vagy berrichonnak hívják. Caesar B.
irallus lakóit (bituriges) csak nehezen tudta leigázni. A frank királyok idejében Bourges, San(ejtsd: ben-),

1.

francia départementban, az ugyanily

—

;

=

=

m-

:

:

:

—

Berry

Déols stb. grófságokra oszlott. 1360-ban Jó
János B.-t hercegs^re emelte és 3. fiának, Pompás
Jánosnak, VII. Károly pedig másodszülött fiának
adta. XI. Lajos a koronához csatolta. Ez id óta
több francia királyi herceg kapta apanage-nl vagy
tisztán címül a többi közt X. Károly másodszülött fia, kit 1820. meegyilkoltak. V. ö. Labbe, Histoire abrégé du B. (1840); Bagnal, Hlstoire de B.
(Bourges 1845—47, 4 köt.).
Berry, vörös és fehér francia borok neve St.
Armand, Mouron és Sancerre vidékérl.
Berry, 1. Charles de, Louis dauphin és Mária
Krisztina bajor hercegn 3. fia és XIV. Lajos király unokája, szül. 1686., megh. 1714. Nül birta
Mária Lujza Erzsébet orléansi hercegnt (1695
1719), Fülöp, a késbbi régens romlott leányát.
2. B., Charles Ferdinánd, B. hercege, Aritois
grófjának (a késbbi X. Károly királynak) és szavojai Mária Teréziának 2-ikfia, szül. Versaillesben
1778 jan. 24., meghalt Parisban 1820 február 14.
1789-ben sziliéivel Torinóba menekült, azután
hazája ellen harcolt, késbb pedig orosz szolgálatba
szegdött. 1801-ben atj'jához ment Holyroodba,
ahol egy Brown nev angol nvel morganatikus
házasságra lépett, akitl 2 leánya született. Ezek
közül az egj^ik Charette marquishoz, a másik
Faucigny herceghez ment nül. 1815-ben visszatértX. Károlylyal Parisba, aki azonban házasságát
cerre,

;

nem

ismerte el törvényesnek. Ennek következtében B. 1816. Caroline Femande Louise hercegnvel, I. Ferenc nápolyi király leányával lépett
házasságra. A monarchisták e házasságtól várták
a Bourbon-család idsb ágának tovább származtatását. Még mieltt azonban a várva-várt trónörökös megszületett, Louvel B. herceget 1820
febr. 13. az operaház küszöbén trrel halálosan
megsebesítette, úgy hogy B. másnap meghalt. Hét
hónappal késbb özvegye (1. B. 3.) flut szült. V. ö.
Chateaubriand. Mémoires touchant la \ie et la
morte du duc de Berry (Paris 1820) Thúmassin,
Die Ermordunff des Herzogs von Berry (München
:

1892).

Caroline Femande Louise, B. hercegFerenc nápolyi király leánya, szül. 1798
nov. 5., meghalt Brunnseeban, Stájerországban
1870 ápr. 16. B. herceggel 1816. kelt egj-be, 1820
febr. 14. özvegységre jutott, 7 hónappal késbb
pedig, szept. 29. a bordeauxi herceget (V. Henriket) szülte. A hercegn jóformán az egyedüli tagja
volt a régibb Bourbon-családnak, ki iránt a nép
3. B-,

nje,

I.

még némi

jóindulattal viselkedett.

A júliusi forra-

dalom után (1830) fiával Franciaországban akart
maradni, de X. Károly ezt nem engedte, mire a

hercegn eleinte Holyrood-ban, 1832 óta pedig
Modenában élt. Innen 1832 ápr. 24. kikötött Mar-

meg hogy az ö
érdekében felkelést támasszon Innen álruhában
a Vendéebe menekült, hol Nantesben öt hónapig
rejtzködött. Amlás következtében a kormány
nov. 6. elfogatta ós a blayei fellegvárba vitette,
hol 18-33 máj. 10. gyermeket szült. Azt vallotta,
hogy 1831 dec. ií. Lucchesi-Palli nápolyi marchesével házasságra lépett. Vallomása nagy csorbát ejtett eddigi tekintélyén, olyannyira, hogy a
seilleben, hol pártja hiába kísérelte

kormány további letartóztatását fölöslegesnek tartotta és szabad lábra helyezte. 1833-ban Blayeböl

;

Berry-csatorna
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Rómába

indult, hol Palli gróffal nyilvánosan megesküdött, akitl azután több gyermeke született.
Késbb majd Ausztriában, majd Velencében ólt,
hol férje (ki a della Grácia hercegi címet kapta)
1864. ápr. 1-én meghalt. Azóta többnyire Brunnseeben ólt V. ö. Nauroy, La duchesse de B. (Paris
Thirria, La duchesse de B. (u. o. 1900).
1889)
Berry-csatorna, Franciaország középs részében, az AUier-menti széntelepeket a Loireral és a
Cherrel köti össze Montlu^ormáJ indul ki az Aliiéból Fontblisse-nél szétágazik
egyik ága Marseilles-les-Aubigneig, a másik Bourges mellett
Noyers-ig visz. Egész hosszúsága 322"8 km.; mélysége átlag 5 m., zsilipéinek száma 114. 1807—41.
;

;

;

;

:

épült.

Berryer (tytsd berrié), Pierre Antoine, francia
ügyvéd, híres szónok és legitimista politikus, szül.
Parisban 1790 jan. 4., megh. La Brossé birtokán
1868 nov. 29. Elbb L Napóleonnak volt híve,
utóbb azonban a Bourbonokhoz csatlakozott, anélkül, hogy szabadelv nézeteirl lemondott volna.
:

1814 óta mint ügyvéd szerepelt és rövid id alatt
a legünnepeltebb szónokok sorába emelkedett.
1826-ban Lamennaist védte, 1833. Chateaubriandot. Az 1830 júliusi forradalom után is megmaradt liberális legitimista képviselnek és különösen a Soult-Guizot-minisztórium ellen mondott
hatalmas beszédeket. A nevetséges boulognei csíny
után (1840) Napóleon herceg védelmére vállalkozott. Az 1848-iki forradalom után a kamarában
a monarchista párthoz szegdött, de a legitimitás
elvét most sem ejté el. Napóleon elnök államcsínyjót bátran elitélte és az elnök letételét indítványozta a városházán. Emiatt Napóleon elfogatta,
de néhány nap múlva ismét szabad lábra helyezte.
December 2. óta kizárólag a Bourbon-család két
ága közti béke és egyetértés helyreállításán
ködött. 1864-ben az akadémia tagjává választotta.
Remek beszédei csak halála után jelentek meg
a könyvpiacon Discours parlamentarres (Paris
1872—74, 5 kötet) és Plaidoyers (1875—78, magy.
fordította Tóth Lrinc, az akadémia kiadásában.).
1879-ben a párisi igazságügyi palotában szobrot
emeltek emlékének. Életét megírták: Jaw^e (Paris
1880, németül Dresden 1885) Lecanmt (1893) és
Lacombe (Paris 1894-95, 3 kötet),
Bersaba (Bfierseba), hajdani város Palesztina

m-

:

—

Berson

val foglalkozott s a borászati tudomány egyik úttörjeként tekinthet, igen nagy utazásokat tett
az összes európai borterm vidékeken s így e tekintetben széles látkörre tett szert. Egyideig az

Allgemeine Wein-Zeitung-ot szerkesztette.

Fbb

müvei üer Wein und sein Wesen (Wien, 2 köt.)
Gáhrungschemie für Praktiker (5 köt.); Praxis
:

der Weinbereitung (Berlin.).

Berserkr (ejtsd: berzerkr, tulajdonképon a. m.
medve-ruha), a skand. mitológiában emberfeletti
erej emberek neve, kiket szenvedélyes harcvágyuk szinte vadállatokká változtatott.
B.düh, némelyek szerint a lógyöl gomba (amanta
muscaria) élvezete folytán létrejött mérgezés, mely
különös gyakorisággal Norvégiában fordult el
és mely mérgezés behatása alatt az emberek rögtön kitör dühöngési rohamba estek, ordítottak,
ruháikat testükrl letépték és vad önkivületességben mindenkit megtámadtak, aki útjukba állt.
A dühöngési roham megszntével egy ideig még
kábultak, kimerültek voltak az illetk s az elmúlt
rohamra nem emlékeztek.
Bersezio, Vittorio, olasz író, szül. Peveragnoban, Cuneo meUett 1830., megh. Torinóban 1900
jan. 30. Eleinte ügyvéd volt, de csakhamar egészen az irodalomra adta magát már 1852. némi
feltnést keltett egy-két színdarabjával és novellájával. Az ötvenes évek végén hosszabb ideig
Parisban idzött, ahonnan visszatérve, a Gazetta
piemontese szerkesztje lett. Ez idtl fogva
számos sikert ért el, legels sorban mint víg-

—

;

másodsorban mint regényíró, kritikus és
történetíró is. Legjelesebb munkája a Le miserie
del signor Travetti c, eredetileg piemonti tájszólásban írt vígjátéka, mely a hivatal-vadászást
ostorozza és amelynek hse, «monsü Travet» az
olasz irodalom legismertebb és legnépszerbb típusa lett. Regényei közül fkép a Gli Angeli della
Terra, La caritá del prossimo, Corutella és Povera
Giovanna címüeknek volt sikere. Kritikai munkái
közül Manzoniról írt tanulmánya válik ki, mint
történetíró pedig Viktor Emánuelról írt hat kötejáték-,

munkájával alkotott jeleset II regno di V. Emmanuele II.
Bérskálarendszer, 1. Munkabér.
Berson, Artúr, aerológus, szül. 1859 aug. 6.
Neusandez-ben (Galícia). Eredetileg germanistáD.-i határán, Ábrahám és Izsák lakóhelye. A tar- nak készült és tanító volt Angliában s az angol
tomány felosztásánál B. elször a Juda-, azután gyarmatokban késbb a fizikai földrajzot és
a Simeon-nemzetségnek jutott. A középkorban meteorológiát tanulmányozta és 1890. a porosz
püspöki székhely volt. Helyén a Bír és Seba rom- kir. meteorológiai intézetnél, majd 1905. a líndenmez srégi kutakkal és ciszternákkal. A B. mel- bergi Aeronautisches Observatoriumnál nyert alletti pusztán tartózkodott az elzött Hagar és Éliás kahnazást. 1891—1908. években mintegy 100
próféta is.
ballonfelszállásban vett részt, tudományos méréBersas^lieri (ol.,e(}tsd:berszaiyeri, az olaBzber- seket végezve, 1894 nov. 4-én egyedül 9150 m.,
saglio a. m. céltábla v. bersagliare'a. m. csatázni 1901 júl. 31-én pedig Süring tái-saságában 10,800
szóból képezve), az olasz sereg vadászcsapatamak m. magasságot ért el (világrekord) s ez utóbbi felneve. A B.-kot Alessandro Ferrero della Marmora szállások alkalmával a magas légrétegek élettani
alapította. Az 1882-iki törvény minden hadtest hatását tanulmányozta. 1902 óta a sarkvidék és
mellé három, összesen tehát 36 B. zászlóaljat a forró égöv atmoszférájának vizsgálatára végrendelt, háború idején 42,000 emberrel. (L. Olasz- zett felszállásokat Spitzbergaban s Kelet-Afrikában. Assmann R. közremködésével kiadta a néország.)
Bersch, Josef, borászati író, szül. Bécsben met léghajósegylet által rendezett tudományos
tes

:

;

;

1840., hol tanulmányait végezte. A tanári pályán
1878-ig mködött, azután a tanári pályától visszavonulva, fleg az erjedési kémia tanulnuinyozásá-

a Wíssenschaftháromkötetes munkában
(Braunschweig 1899—1900).
ballonfelszállások eredményeit

liche Luftfahi-ten

cím

;

:

Bersot

(^tsd:

bens),

Emest, francia

filozófus és

Surgéresben 1816 aug. 22., rnegh.
Parisban 1880 febr. 1. A Ülozófla tanára volt több
helyen 1851 óta, midn az államcsiny után vonakodott hségesküt tenni, csak irodalommal foglalkozott. 1^. az Institut tagja lett. Különösen
nagy érdemeket szerzett a francia közoktatás terén, melyet 1871 óta mint az École Normálé igazgatója szolgált. Munkái Essai sur la_ providence
Mesmer et le mag^netisme animál Études sur le
XVIIIe siécle Littóratore et morale Essais de
philosophie et de morale Morale et politique
Questions
Libre philosophie Etudes et disconrs
denseignement. V. ö. Scherer, Un moraliste. Etudes et pensées d'Emest B. (Paris 1882, II. kiad.
publicista, szül.

;

:

;

;

;

;

;

:

;

Bérszerzdés

fogás a bért (merces) a szellemi munkához méltatlannak tartotta, annak jutalmát csak mint a
tiszteletnek kifejezjét (lionorarium) tekintette. A
szellemi munkának eszményi jutalma volt a hir,
dicsség, tekintély, népszerség. Utóbb az eszményi jutalomhoz gazdasági jutalom is járult, de
a <itiszteletdíj» ma is különbözik a <imunkabértl»,
legalább névleg. A mai jogot I. Szolgálati szer-

zdés.
III
Mü-B. (locatio conductio operis seu redemptio), A
megrendelje locator operis, a
vállalkozó a conductor vagy redemptor operis. A
vállalkozó bérért kötelezi magát, hogy a meg-

mnek

rendel számára valamely mvet
pl. épít vagy a munka eredményét

(opus) készít,
állítja

el,

pl.

fuvaroz, ingókból új forgalmi tárgyat hoz létre,

1887).
(lat.

locatio

condwtio) fogalma

alá tartozott Rómában a dolog-B. (locatio conductio renmi), a munka-B. (locatio conductlo operarum) és a mü-B. (locatio conductio operis). A
rómaiaknál a rabszolgaság mellett ritka volt a
dologbérgazda.«ág. A munkát, szintén a rabszolgaság következtében, kevésre becsülték. Munkáskérdés helyett rabszolga-lázadás volt napirenden.
I.
dolog-B. az ingó dolgokon, kivált rabszolgákon és teherhúzó állatokon kezddött. Plautus
Aulularia cím színmüvében (act. 3. se. 2. v. M)
említi, hogy a gazda a rabszolgáját, aki ügyes
szakács, tíállitja a fórumon azért locator, aki
fzetni akar, az bért igér s a szakácsot haza kiséri, ezért condudor. Késbb tértek át az ingatlanok bérbeadására, ezt is locatio eonductiónak
nevezve. A bérlosztálji jelentéktelen kis emberek (tenuiores) alkották. Ezért húzták a rövidebbet. A dologbérló csak birlaló (detentor) s nem
birtokos. A gyümölcsöt csak beszedéssel (perceptio)
szerzi meg. Ha a bérlemény tárgj-a eladattk, az

A

új vev nem köteles túrni a bérlt (Kauf bricht
Miethe) s csak személyes keresete van az elbbi
tulajdonos ellen. A dolog-B. tárgya lehet dolog
(res corporalis) és jog, pl. vámszedési jog. Elhasználható dolog (res consumptibiüsj pl. takarmány,
vetmag, csak a telekkel együtt lehet tárgya a
bérletnek (admodiatio). Saját dolgodat csak úgy
veheted bérbe (conductio rei propriae), ha a használati jogot visszaváltod egyidre attól, akinek
átengedted, pl. házad bérljétl albérbe veszesz
egy szobát. A bérleti dolog hasznot vagy közvetlenül nyújt (uti), vagy közvetve, t. i. gyümölcsöztetéssel (frui). Amaz kibérlés, emez haazonbérlés
(árenda). A bér (merces) pénzben fizetend, de a telkeknél állhat a termés felébl, harmadából (oolonus partiarius). Albérbeadás (sublocatio) szabad, ha
az ellenkez nincs kikötve. A mai jogot 1. Bérleti
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Bersot

szerzdés. Lakbérleti szerzdés, Haszon-

bérleti szerzdés.
II. Munka-B. (locatio conductio operarum) úgy
jön létre, hogy a munkás a maga munkaerejét
bér (merces) ellenében határozott céLra és idre a
másik fél (vállalkozó, g^zda, munkáltató) rendelkezésére bocsátja. Ma is követett parancsa a ró-

mai jo^ak, hogy a munkabért pénzben kell
fizetni. Kivételképen elfordult, hogy a pásztoroknak az rzésért és legeltetésért járó bér fejében
a marhaállomány gyarapodásából ad a gazda bizonyos hányadrészt (pecora partiaria). A régi fel-

pl.

ruhát varr, képet

fest.

A müvet kell

idre,

hibátlanul kell szállítani s egyidejleg fizetni kell
a bért A mü-B. úgy is köthet, hogy a vállalkozó,
pl. az aranymves, harangöntó, takács nem köteles éppen az átvett anyag feldolgozására, hanem
arra, hogy egyenl mennyiséget és minséget alkalmazzon. Itt hitelezés (creditum) jön közbe, a
vállalkozó az átv'ett anyag tulajdonosává v^ik
és viseli a véletlen baleset (casos) következményeit Ez a rendhagyó mü-B. locatio conductio
operis irreguláris. A mai jogot 1. Vállalkozási
szerzdés. V. ö. Czyhlarz, Institutionen (1908)
Vécsey Tamás, Római jog (1907).
Bérszolga (rossz magyarsággal hordár), megállapított díjszabályzat szerint a nagy^'á^osok területén szállítási szolgálatokat és más rokon ter-

mészet megbízásokat teljesít. Meghatározott szá-

muk van

és a B. csak azon a helyen (állomáson)
tartózkodhatik, amelyet a rendrség a számára

Iparigazolványuk, rendri igazolványuk
sorszámuk van. Legtöbb helyen egyenruhát

kijelöl.

és

hordanak. Létszámukat, rendtartásukat és a díjszabást külön helyi szabályrendelet állapítja meg.
Minden B. a reá bizott tárgyért, az okozott kárért vagyonilag felels, ennek biztositásakép a hatóság pénztárába bizonyos nagyságú biztosítékot
köteles letétbe adni s az errál kapott kezességi
bárcát kívánatra a megbízó félnek felmutatni. A
közlekedés tökéletesedése folytán helyzetük mindig rosszabbra válik, a számuk fogy.
Bért. V. BertoL, növénynevek mellett Bertoloni Antonio (1. o.) nevének rövidítése.
Bért, Paul, francia tudós és politikus, szül. Auxerre-ben 1833 okt. 17., megh. Hanoi-ban (Tonking) 1886 dec. 11. Fként az élettan tanulmányozásának szentelte magát. 1869-ben meghívták
Parisba a Faculté des sciences-hez az élettan
tanárának. Mint buzgó republikánust Gambetta
1871 jan. 15. a Nord département prefektusává
nevezte ki. Tagja volt a nemzetgj-ú lésnek és
1876 óta a képviselháznak ée elszánt ellenfele a
kat papságnak, melynek befolyásától az iskolát
meg akarta szabadítani. B. volt a Ferry-féle oktatásügj-i törvény eladója. Gambetta 1881 novemberében a közoktatásügj'i tárcát bízta reá. B.
sok erélyes rendeletet bocsátott ki a klérus ellen,
de Gambetta val együtt már 1882 jan. 26. visszalépett. 1886-ban kinevezték Tonking és Annám
helytartójává, hol meghalt. Holttestét visszavitték
Franciaországba és emlékének szobrot állítottak.

:

;

.

Bertalan

188

Berta

Eevue des travaux d'anatomie et de
:
physiologie publiés en Francé pendant l'année
1864 (1866) Notes d'anatomie et de physiologie
comparóes (1867—70, 2 kötet) Recherches sur
Mimosa pudica
le mouvement de la sensitive
(1867—70) La pression barométrique, 1877 La
morale des Jésuites (1880). V. ö. BériUon, L'oeuvre
scientiflque de P. Bért (Paris 1887).
Berta (ófelnémet: Berchta, Perahta a. m. a
fényl), több középkori, félig-meddig mondai nnek neve. E néven ismeretesek
1. B; szent, (másként Editliberga), Charitbert
frank király leánya, 560-ban Ethelbert, kenti királynak lett neje. Férjét és alattvalóit a keresztény vallásra térítette, amiért az egyház szentté
avatta. Emléknapja: júl. 4.
2. B. (Bertrada, Berthe au grand pied, a nagylábú B., a fonó B.), Nagy Károly mondakörében
Charibert laoni grófnak vagy valamely magyar
királynak leánya, Kis Pipin neje. Nagyon szépnek
mondták, bár nagy lába volt. Mesélték, hogy mimint menyasszonyt Pipin udvarába vitték,
Munkái

;

;

:

;

;

Toscanában szokásos felesrendszer (mezzadria)
Munkái La colonia parziaria (Firenze 1877)

ellen.

:

Delle vicende

L'economia

agrieoltura in Itália (u.o 1881)
agrieoltura in Itália (1. o.) (Róma

deli'

deli'

1886).

Tolmai

egyike a 12 aposés így
teljes neve Nátánael, Tolmai íla. Az evangéliumot
Özséb egyháztörténete szerint Jemen tartományban. Boldog- Arábiában hirdette. Innen északnyugati Ázsiába ment és ott Hierapolisz frigiai városban Szt. Fülöp apostollal találkozott. Innen Likaoniába, végre Nagy- Örményországba ment. Itt halt
meg vértanúi halállal Albanopolisz városban. Astyages, a király öccse t. i. elfogatta és eleve-

Bertalan,

1. szent,

fla,

tolnak, Szt. János Nátánaelnek nevezi

nen megnyúzatván, keresztre feszíttette. Emlékét
a római egyház aug. 24., a görög pedig jún. 11.
üli meg.
2. B. a Martyribus, Portugália prímása 1558—
1582-ig. Szül.Verdela-ban Lissabon mellett 1514.,

16. Már 13 éves korában a domonkosokrendjébe lépett, hol késbb Benflga zárdában,
gonosz kísérje a megvesztegetett szolgáknak Lissabon mellett, prior lett. 1558. bragai érsekké
adta át, hogy megöljék helyébe pedig a merényl és prímássá neveztetett ki. A trienti zsinaton (9.
saját csúnya leányát csempészte. B. azonbancsodás ülés) a két szín alatti szt. áldozás mellett szólalt
módon megmenekült a haláltól és Pipin egy vadá- fel. 1582-ben a vianai zárdába vonult. Mvei Stiszat alkalmával ráismert ós nül vette. E házas- muluspastorum, Compendium spirituális doctrinae
ságból született Nagy Károly. így a mese, mely stb. Rómában jelentek meg 1727. két kötetben.
a pogány Berchtára, a hattyú- vagy lúdlábü isBertalan, 1. püspök, megh. 1247 körül. 1219. IL
tennre emlékeztet. Francia és burgundi templo- András idejében, 28 éves korában, tanulatlansága
mokon még ma is látható a Reine Pédauque (a. mellett is megkapta a pécsi püspökséget, melytl
m. Regina pede aucae) köszobra. Számos költe- azonban III. Honorius pápa, mint méltatlant, megmegmény is emlékszik róla. ó reá vonatkoznak e fosztotta s János esztergomi érseket, ki
közmondások: Al tempó gue B. filava, Die Zeit ersítette, egyévi jövedelmének elvesztésére ítélte,
ist hin, wo B. spann, Ce n'est plus le temps oü utóbb azonban 1221 január 29. igazolta. 1235-ig,
Berthe füait, melyek az arany kor letntét saj- mint a király követe, négyszer járt Spanyolnálják. V. ö. SimrocJc B., Die Spinnerin (Frankf
országban s nagy tisztelje volt compostellai Szt.
1855); Bovy A., Adenet le Roi et son oeuvre Jakabnak, kinek tiszteletére már 1235. kolostort
(Brüssel, 1898) L. Berta 5.
építtetett az Ireg falu és Pécs közelében lev
3. B., a kerek asztal mondakörében mint Nagy Patacs-hegyen. Ebbe a kolostorba remetéket helyeKároly nvére, Milon d' Angieris neje és Roland zett el, kiket szabályoknak vetett alá és kikre
anyja szerepel.
eleintén maga ügyelt csak késbb tette priorjukká
4. B., Nagy Károly és Hildegarde leánya, titok- Antal frátert. A patacsi kolostorból keletkezett
ban Angilbert neje és Nithard történetírónak utóbb a pálos remeték rendje 1241. részt vett a
anyja, meghalt 814.
sajói csatában, honnan csak László, somogyi co5. B., Burkhard alemann herceg leánya, ki II. Ru- mes segítségével menekülhetett meg.
dolf burgundi király neje és Adelheid császárné
2. B., veszprémi püspök volt 1233., midn a
anyja volt. Rudolf halála után (937) Hugó olasz beregi erdben kötött szerzdésnél Cognoscens
királlyal lépett házasságra. I. vagy Nagy Ottó mester esztergomi kanonokkal együtt a pápa köcsászár Ehrenstein apátsággal ajándékozta meg vetét képviselte.
3. B., Bács országbíró s gömöri fispán íia, sze953., ahol a X. sz. vége felé halt meg. A B. 2.
alatt fölsorolt közmondásokat némelyek hibásan pesi prépost, kir. alkancellár 1284— 85-ig váradi
reá vonatkoztatják. V. ö. Fdst, Zur Kritik der püspök volt.
Bertasage (Marburg 1886).
4. B. (halabori), pap, félig névtelen tudósunk, kiBerta, Szt. László leánya volt a weingarteni nek születése I. Mátyás király korára tehet. Szentbarát krónikája szerint állítólag a zárdából meg- írási részleteket tartalmazó magyar kódexünk
szökött s felesége volt bogeni Hartvignak. Frigyes van tle, melyet késbb a M. Tud. Akadémia Döbnevíi fia állítólag 1074-ben már regensburgi vár- rentey -kódexnek nevezett el. E kódex, mely 1508.
nagy volt. V. ö. Wertner, B., Szt. László állítóla- készült, magában foglalja a zsoltárokat, az Énekek
gos leánya (Turul J887., 109—111.); Az Árpádok énekét, Jób könyvét, bár hiányosan, az evangécsaládi története (Nagybecskerek 1892).
liumokat és episztolákat. Eredetijét a gyulafehérBertagnolli (ejtsd — tanyoiH), Carlo, olasz nem- vári püspöki könyvtárban rzik; a zsoltárokat
zetgazdász, szül. Pergineben (Trento) 1843., megh. B. írta. Teljesen és híven a Volf György által
Griesachban (Karintia) 1896 júl. 22. Elbb az olasz szerkesztett Nyelvemléktár XII. kötetében (Budakereskedelmi minisztériumban mködött, majd pest 1884,7—113. 1.) jelent meg magyarázó elbelügyi osztályfnök volt. B. ersen küzdött a szóval.

megh. 1590. jul.
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Lajos, mérnök, szül. Beremenden,
jún. 30., megh. 1902
jól. 31. A technikai pályán mint magánmórnök,
késbb mint Temea vmegye fmérnöke és mint
a Temes és a Sebes- Körös-szabályozó társulatok
Bertalan,

i.

Baranya vmegyében, 1838

mérnöke mködött. A vízépltészet terén kifejtett
nagy tevékenysége folytán 1881. az akkori közlekedésügyi miniszter a Nirópítészeti hivatalhoz kir.
fmérnökké nevezte ki és megbízta a tokaji vizszabályozással. 1883-ban a közmunkák felügyelje lett 8 a közlekedésügyi minisztériumhoz
szaki tanácsossá nevezték ki. Utóbb a Dunaszabályozással bízták meg. A Tiszaszabályozás körüli
érdemeiért Szegeden szobrot állítottak neki.
2. B. Vince, kat. ped. író, szül. 1857 ápr. 19.
Szepetneken (Zala vm.) srégi nemes családból.

m-

Középiskoláit Nagykanizsán ós Szombathelyen
végezte. Tanító és kántor volt Zalaszegváron ós

Hegymagason. 1894-ben esztergomföegyhm. ftanfelügyeli tollnok, 1896. tan. képz int. tanár.
1910-ben nyugalomba vonult. Buzgó elharcosa
volt mindig minden kat. pedagógiai kérdésnek,
amelyekbl többnek életbeléptetése az nevéhez
fzdik. Elnöke az esztergomjárási római kat.
tanítói körnek, tagja az Orsz. Kat. Tanügyi tanácsnak stb. Irodalmi munkássága: számtalan,
különféle lapokban megjelent cUdcein, értekezésein stb. kívül
Népiskoláink A róm. kat. iskola feladata és fejlesztésének alapjai A róm.
kat. népoktatási intézetek szervezete és közigazgatása A magyar kat. iskolák ellátása stb. Társszerkesztje volt a Komlóssy Ferenc szerkesztette
Esztergom fóegyházmeg>'ei iskolák története c.
:

;

;

:

munkának.
Bertalan-éj v&gy párisi vérmenyegzö, így nevezik a hugenottáknak Parisban 1572 aug. 23.
és 24. közötti éjjel történt tömeges lemészároltatását. E korántsem elzetesen megfontolt, hanem
rögtönzött tett értelmi szerzje IX. Károly király

nagjTavágyó anyja
aki

nem

volt.

Medici Katalin (1. o.),
fia a hugenották

tudta elviselni, hogy

-

Berteaux

esküvésének meséjével, míg bele nem egyezett
azok megöletésébe. Éjjeli harangszóval adott jelre
azután megkezddött a fvárosban gyülekezett
hugenották tömeges lemészárlása. Elször Colignyt g3rilkolták meg, aztán a többi hugenottára
került a sor, kik közül legalább is 2000 öletett
meg. Másnap a vidéken folytatódott a hajsza, melynek sok ezer ember esett áldozatul. (Az adatok
30 és 90 ezer között iagadoznak.) Mindamellett
Katalin nem érte el célját, mert sok hugenottának
La-Rochelle-be és más várakba sikerült menekülni.
Ismeretes, hogy Károly király lelki bajára e borzasztó éjen történt dolgok oly rettentó hatással
voltak, hogy a megtorlástól való rémület nemsokára sírba vitte bizonyos az is, hogy csak kevés
fejedelem helyeselte e céltalan ós kegyetlen üldözést. II. Miksa német császár és magyar király
(IX. Károly ipja) szégyeniette rokonainak e kegyetlenkedését, Erzsébet angol királyné pedig a
tett vészthozó következményeire figyelmeztette
a francia udvart. A hímeves Dubois d'Armiens
képben örökítette meg a B.-t. V. ö. Bordier, Le
Saint-Barthélemy et la critique modemé (Genéve
1879) Banké, Französische Geschichte I. 314 és
V. 105.
Baumgarten, Vor der Bartholomáusnacht (Strassburg 1882).
Bertalan kígyója. Régi népmonda eml^eti,
mely Bars vmegye némely vidékén máig él a nép
ajkán. Azok a kígyók u. i., melyek a nyár folyamán senkit meg nem martak, a kánikulát berekesztó Szent Bertalan napján (aug. 24.) túl nem
maradnak többé a föld színén, haiiem lyukaikba
bújnak téli szállásra amely kígyó azonban valakit megmart, azt büntetésül az anyaföld többé be
nem veszi. Az ilyen klgj'ó Szt. Bertalan napja után
is nyugtalanul csúszik-mászik a föld porában, tarlón, mezn, egyik helyrl a másikra.
Bertani, Agostino, radikális olasz politikus,
szül. Milanóban 1812 okt. 19., megh. Rómában
1886 ápr. 30. Az 1848. év ót is a politika terére
sodorta s mint heves republikánus, Garibaldihoz
csatlakozott, kit 1859. és 1860. is követett. 1861
óta Genovában ólt mint sebészor\'03, 1860— 80-ig
tagja volt a parlamentnek s 1878. részt vett a Lega
della democrazia alapításában. Életrajzát megírta Mario, Bertani e i suoi tempi (Milano 1888).
Mario B. iratait és beszédeit, Scritti e discorsi
;

;

;

;

híres vezérét, Coligny tengernagyot szívesen látta
környezetében, st egyik-másik dologban tanácsát
is kikérte. Úgy látszott, hogy Károly király, engedve Coligny sürget szavának, hadat fog indítani a németalföldi protestánsok érdekében Spanyolország ellen. Hogy ezt megakadályozza, a hatalmát féltó Katalin Anjou Henrikkel (a király öcs- (u. 0. 1890) is kiadta.
OBével),a Guise-pán vezéreivel, nevezetesen Guise
Berteaux, Henri Maurice, francia politikus,
és Aumale herceggel egj-etértve, Coligny megöle- szül. St. Maur-les-Fossés-ben 1852. jún. 3, megh.
tését határozta el. Ámde a felbérelt orgyilkos go- 1911 máj. 21.PénzügjTiök lett Parisban (agent de
lyója csak Coligny jobbkarját sebesító meg. Mi- change, ami Franciaországban állami hivatal),
Katalin arról értesült, hogy a király szigorú mely állásban nagy vagyonra tett szert. Cháteau
vizsgálatot Indított ez ügyben és Colignynak elég- sor Seine község lakói, ahol B. nagy uradalmat
tételt Ígért, a hugenották boszujától tartva, arra vett, polgármesternek, a versaUlesi kerület pedig
a gondolatra vetemedett, hogy valamennyi huge- 1893. radikális szocialista programm alapján képnottát megöleti. Az alkalom kedvezett szándéká- viselnek választotta. 1902 óta eladója volt a
nak 1572 aug. végére volt kitzve Valois Margit hadügyi költségvetésnek és a kétévi katonai szolkir. hercegn és Bourbon Henrik herceg (a késbbi gálatról szóló törvényjavaslatról is
referált
IV. Henrik) közötti esküv, melytöl sokan a pár- Bár csak tartalékos tüzérhadnagy rangjával birt,
tok kibékítósét remélték. Katalinnak sietnie kellett Combes miminiszterelnök 1904. öt szemelte ki
tehát aug. 23. a céhek fnökét (prévot des mar- (André helyett) hadügyminiszterének. B. a Rouchands) magához hivatta és azt parancsolta neki, vier-féle kabinetben is megtartotta tárcáját, de
hogj- a fanatikus céheket fegj-verre hívja ós Paris 1905. visszalépett 1910 jún. a kamara második
kapuit az éjjel elzárja. Azután addig rémítgette alelnöknek választotta. 1911 febr. 27. a Monisa beteges királyt a hugenották állítólagos össze- kabmetben ismét elvállalta a hadügyi tárcát
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Máj. 21. reggel jelen volt a Paris és Madrid között kitzött repülgépverseny indításán, amikor
Train aviatikus, az indulók egyike, a viharos
szélben lezuhant s gépe arra a csoportra esett,
ahol a miniszterek álltak. B. és Monis miniszterelnök súlyosan megsebesültek s B. még a versenytéren meghalt.
Bertelovci, adók. Pozsege vm. pozsegai j.-ban,
u. p. Jaksic,
(1900) 334 horvát-szerb és német lak.
u. t. Blacko-Jaksic.
Bertens, Bosa, német színészn, szül. 1860.
Konstantinápolyban. Sonnenthal növendéke volt
Bécsben, azután Nürnbergben és Kölnben
ködött, 1887 óta Berlinben játszik hol ebben, hol
abban a színházban, mert férjével, Block Paul újságíróval rendszerint Parisban él. Eleinte francia
szalonszerepekben játszott, de 1900. az Oresteia
eladásakor fölfedezte a klasszicizmusra való hivatottságát 8 azóta kiválóan tragikus nalakokat
;

m-

;

ábrázol.

Bertény (azeltt Birtiny),
:

élesdi j.-ban, (1910) 4;52 oláh és

és u.

kisk.

Bihar vm.

magyar

lak.

;

u. p.

Rév.

t.

—

Berthet

Berthelot, Pierre Eugéne Marcellin, francia
kémikus, szül. Parisban 1827 okt. 25., megh. u. 0.
1907 márc. 18. Az Eeole de pharmacie, 1865 óta
pedig a Collége de Francé kémiai tanára volt,
1895 nov.-töl 1896 márc. 28-ig a Bourgeois-minisztériumban a külügyi tárcát képviselte. 1900
óta a francia akadémia tagja. A Magy. Tud. Aka-

démia küls tagja

volt.

A

többvegyérték alko-

holok fogalmát ö állapította meg. Különösen a
szénvegsrületek

összetevésével

foglalkozott.

A

robbanó vegyületeket behatóan tanulmányozta.
Késbben a termokémia körébe vágó nagyszámú igen pontos mérést végzett. Nagyszámú értekezései többnyire az Annales de Chim. Phys. c.
folyóiratban jelentek meg. Nagyobb munkái Chimie organique, fondée sur la synthése (1860, 2 k.)
Legons sur les principes sucrés (1862) Le9ons sur
les méthodes générales de synthése (1864) Lepons
de chimie sur l'isomórie (1865) Traité élémentaire de chimie organique (1872, 2. kiad. 1881,
2. köt.)
Sur la force de la poudre et des matiéres
explosives (1872) Vériflcation de l'aréometre de
Baumé (1873) La synthése chimique (3. kiadás
1881 németül Lipcsében jelent meg 1877-ben)
Essai de mécanique chimique, fondée sur la thermochimie (1879, 2 köt.) Les origines de l'alchimie
(1885) Chimie des anciens (1889) La chimie au
:

;

;

;

;

;

;

Berth., zoológiai neveknél Berthold Arnold
Adolf nevének rövidítése, szül. 1803 febr. 26.,
megh. 1 861 jan. 3. Göttingenben a fiziológia tanára
.

volt.

;

;

;

;

moyen age (1893, 3 köt.) Chaleur anímale (1899,
Bertha, nnév, 1. Berta.
Bertha, 1. Sándor (felsö-eri), min. tanácsos, 2 köt.) Science et libre pensée (1905) Traité
a M Tud. Akad. ügyvédje, szül. Étén (Komárom vm.) pratique de l'analyse des gaz (1906) Archeologie
1796 ápr. 7., megh. Budapesten 1877 febr. 4:. Az et histoire des sciences (1906).
Bertheisdorf, több német helység neve legje1832— 36-iki országgylésen szerkesztette a Kerületi Naplót. Fáy Andrással közremködött a ta- lentékenyebb B. Bautzen szász kerületi kapitánykarékpénztárak felállítása körüli mozgalmakban. ságban, Hermhut és vasút mellett, (1905) 2003 lak.,
Élénk részt vett az országos gazdasági egyesület szöviparral, faárúkészítéssel, brcserzéssel, a
;

;

;

;

.

;

:

alapításában.
titkára.

A pesti lovaregyesületnekB. volt els

Az akadémia 1839.

választotta levelez
Országgylési tárca (Pest

tagjának. Munkája:
1843).

B. Sándor, zeneíró, szül. Pesten 1843 aug.
Ugyanitt iskolázott; 1862 óta többnyire kiüf öldön él, állandó lakhelye Paris. Számos cikke
jelent meg a Budapesti Szemlében, Magyar Szalonban, Vasárnapi Újságban stb., a magyar zene
fejldése érdekében írt megannyi magvas fejtegetés. Franciául megjelent a párisi Rudy kiadásában
(1887) néhány felolvasása a magyar irodalomról
a magyar zenérl a Revne des deux Mondes, L'art
Musical, Progrös Artistique és L'événement, azonkívül a Nouvelle Revue, politikánkról a Mémorial
Diplomatique, Gaulois és Républ. Fran^aise folyamaibaírt, továbbá elbeszéléseket belga lapokba
(Indépendence Belge La Jeune Füle). Könyvei
Frangois-Joseph I. et son régne (Paris 1888);
2.

19.

Zinzendorf grófok által épített kastéllyalA hermhuti evang. testvéregyesület 1791 óta itt tartja
szeniorátusi gyléseit, amely a föld különböz
részeiben elszórt testvér-egyesületek fölött felügyeletet gyakorol.
Bertheroy (ejtsd bertroa), Jean, francia írón
(valódi néven Berthe Gorinne Le Barillier),
szül. Bordeauxban 1868. Elkel családja a leg.-

jobb nevelésben részesítette. 1899-ben akadémiai
jutalmat nyert Femmes Antiques c. költeményével. Már elbb fellépett Cleopatre (1892) ésXiménes (1893) történeti regényeivel. Nagy sikert aratott La danseuse de Pompéi 0. antíktárgjTÍ regénye (1898), melyet hasonló hátter Les vierges
de Syracuse (1904) ésLabeauté d'Alcis (1905) követtek. L'ascensíon au bonheur (1907) c. modem
tárgyú regénye is nagy olvasóközönségre talált.
Berthet, Bertrand, másképen Elie, francia regényíró, szül. Limogesban 1815 jún. 9., megh.
L'archiduc Rudolph (u. 0. 1889); Magyars et Parisban 1891 jan. 31. Számos regénye közül felRomains devant l'histoire (u. 0. 1900); La Hong- említendk Le refractaire (1841) Le nid de cirie moderné (u. 0, 1902); Franpois Rákóczi. Es- g(^nes (a HohenzoUerek dicsítése, 1848); Les
quisse biographique (u.o. 1906). Zenemvei dalok, Catacombes de Paris (1854) Le gentilhomme Verpalotások és csárdások, suite-ek zongorára és he- rier (1862) Le bon vieux temps (1867) Romans
gedre és a Levallois ós Milliet francia írók szö- préhistoriques (1876) Le secret du diamant (1888)
La petité Chailloux (1888). Foucher és Dennery
vegére szerzett Mathias Corvin c. két felv. dalm
ezt a Párisi Opéra-Comiqueésabudapesti Nemzeti társaságában több értéktelen drámát is írt. Három
gyémánt szem
regénye megjelent magyarul
Színház is eladta.
Bertbe (franc), a Berta (1. 0.) név franciás (ford. Mártonffy F., Budapest 1875); Apierrefittei
alakja továbbá egy ni gallérfajta, csipkeszala- bntett (ford. Sziklay János, Budapest 1880); Az
elzárt (ford. Tóth Vince, Budapest 1873).
gokból készült nyakbavetö kivágott ruhához.
;

:

;

;

:

;

;

;

:

;

A

—

Berthier

Berthier (eiítad; benjé), 1. Alexandre, Neuchátd,
Valangin és Tífl^rram A^'ceoc szül. Versaillesben
1753 febr. 20., megh. Bambergben 1815 jún. 1.
Hadmémökkari tiszt lett, de 1777. leköszönt ós Lafayette-tel az északamerikai angol gyarmatok segélyére sietett. Európába való \'isszaérk©zése után
\ ezérkari ezredessé nevezték ki
1795. az Olaszfrancia sereg vezérkarának
i-szág ellen
fnöke lett e minségében ismerkedett meg Napóleonnal, akinek valamennyi hadjáratában részt
vett, mint vezérkari fnök, kivéve az 181-ikit.
1800-ban hadügyminiszter 1804. tábornagy lett
és 1807. mint szuverén fejedelem kapta a Poroszországtól elfoglalt neuchateli és valangini her(•^'^-'"•"'^'"t. 1808-ban Vilmos bajor herceg leáit vette nül. 1809-ben Napóleon meg!:
.._ a Németországban gj-ülekez francia
i;.
hadak fvezére volt, de mint vezér nem felelt
meg Napóleon várakozásának, mint vezérkari
fnök azonban Napóleonnak a hadsereghez
való megérkezése után oly kitnen mködött,
waghogy a hadjárat befejezésekor Napóleon
rami hercegnek nevezte ki. 1812., 1813- és
1814rben szintén Napóleon oldala mellett mködött. Meghódolt azután XVIII. Lajosnak,de 1815.
Napóleonnak Elba szigetérl való \T36zatérésekor
engedett neje befolyásának, nem csatlakozott régi
jótevjéhez és Bambergbe ment ipához e lépését
azonban annyira megbánta, hogy megtébolyodott
és a kastély erkélyérl a kövezetre vetette magát s szörnyet halt. Mémoirejai 1826. jelentek meg
Parisban. V. ö. Strich, Marschall A. B. (München
1909) és Rapports du Maréchal B. 1813. (Paris
Fia, Napóleon, Wagram hercege,
1910, 2 köt).
;

mköd

;

;

t

;

—

h

szül. 1810 szept. 11., megh. 1887 febr. 10.,
embere volt III. Napóleonnak, aki szenátorrá
nevezte ki ennek fia, Alexandre, Wagram hercege (szül. 1836 márc. 24:.j, a frankfurti Rothschild
Károly báró leányát, Bertát (meffh. 1903) birta
nül.
2. B., César, gróf, az elbbinek öccse, szül.
1765 máj. 4t., megh. Grosboisban 1819 aug. 17.
Szintén tábornoki rangban szolgálta I. Napóleont,
aki grófi méltóságra emelte és Tobago, majd Korzika kormányzójává nevezte ki.
3. B., Vidor Leápold, az elbbiek öccse, szül.
1770., megh. 1807.. különösen Austerlitznél tüntette ki magát mint dandámok.
;

Berthierit (Anglarit, vasantimónfény), az antimonithoz hasonló szulfld-ásvány vasantiraonszulfld iFeSbjS^), néha Mn-t is tartalmaz összetétele ingadozó, Sb-tartalma 51-7— 601«/o között
ingadozik. Csakis szálas és rostos halmazokban
ismeretes; hazánkban Aranyida (Abauj vármegye)
nevezetes termhelye. Terem továbbá Franciaországban (Anglar, Auvergne, Chazelles), Szászországban (Freiberg mellett).
Berthold, férfinév, 1. Bertold.
Berthold-iéle rendszer, 1. Betürendszer.
Berthollet, Claude Louis, gr., francia kémikus,
szül. Talloire-ban (Savoya) 1748 nov. 9., megh.
Arcneilben, Paris mellett 1822 dec. 6. A párisi
Ecole normáléban és a politechnikai iskolában
a kémia tanára 1794. már 1780. a párisi akadémia tagja. Késbben a becsületrend ftisztjévé
nevezték ki XVIII. Lajos alatt a pairs-kamara
;

;

:

;

Berthöty
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ó még a flogiszton-elmélet híve volt, de
Lavoisier tanaival megismerkedve, már 1785.
az akkori új nézeteket magáévá tette. Úgy az
elméleti, mint a gyakorlati kémiának igen jelentékeny szolgálatokat tett. Kisérleti vizsgálatokat végzett ammóniával, kéksavval, kénhidrogénnel, kálinmkloráttal, durranó ezüsttel stb.
A klór gyakorlati alkalmazását ismertette meg.

tagja,

:

A

kémiai rokonság

(affinitás)

tanulmányozásával

sokat foglalkozott. Számos tartalmas értekezésben ismertette buvárlatai eredményét. Nagj-obb
önálló munkái
Éléments de l'art de la teintore
(1791); Recherches sur la loi d'afflnité (1807);
Essai de statique chimique (1803).
BerthoUet-féle durranó ezüst, L Durra)io

is

:

ezüst.

Bertholletia Humb. et Bpl. (növ.), a Lecythidaceae család génusza, melynek 2 faja DélAmerika É.-i tropikus részében honos. Magas fák.
Mag\'uk dús olajtartalmú és a kereskedelemben
mint paradió, hrazüiai dió vagy amerikai dió
szerepel (a portugálok amazon mandidának is
nevezik/ Indián nevén a két fa nha v, nia, a többi
lakosság nevén tuca, az Orinoko mellett yuvia.
Berthóty. Ósrégi magyar család, mely az Aba
nemzetségnek a XIII. sz. utolsó tizedeiben leghatalmasabb ágából, a Szalánczy-ágból vette eredetét. A B.-család els se Csoma, kinek fia I.
Péter 1270 körül említtetik. Péternek három
fia volt: ifjabb Péter, vagy Peteuch, a kihalt
Jobbágyi-, Sirokai- és FricW meg a most is virágzó Hedry-család se Lrinc, kitl a szintén magva szakadt Vitézi-család származott aztán Mihály, ki a B. -családot alapította. A három testvér 1.303. osztozott Szaláncz, Olchvár,
Rukthe és Rupka birtokán Ugj'anezen egyezség
alapján 1.S29. Szalánczi Péter fia, Péter és Szalánczi
Mihály fia, Egj-ed, újra osztozkodnak, míg a szalánczi nemesek 13.30-iki osztályában Mihály ágazatából András fia. Lukács vesz részt. Egy 1332-ki
okmány említi elször a Pertoldi nevet, midn az
említett Mihály fia. Egyed testvére, András, özvegyével pörösködik. 1341-ben a sárosi konvent
B. Mihály fia. Egyed, Bertót ne\' birtokának határát kijárja. Egyednek két fia volt Demeter Ó8
Simon, kik 1349. pallosjogot kaptak, Simon a rác
háborúban szerzett érdemeiért pedig szabad ispánságot nyert. 1375-ben a többi szalánczi ágbeliekkel
együtt idai Chj-rke Péterrel pörösködnek, aki Aba
fia Dávidtól származtatta magát s úgy látszik, az
idsb Dávid ágával közelebbi vérségi viszonyban
volt. Demeter fia, Miklós, a XV. sz. elején élt.
1510-ben II. Ulászló király Bertholdi Szaniszlót
fiaival Györggj-el, Tamással, Mihállyal és Mártonnal, testvérét Ferencet, Miklós nev fiával, továbbá a szalánczi ágból még meglev Hedry- ós
Frychi családbelieket megersíti Berthold, KisÓ8 Nagy- Vitéz, Hedry, Frich, Siroka stb. birtokában. Ugyanezen Szaniszló 1504—1522. Sáros vármegye alispánja és 1526. Sáros vár kapitánya
volt. Márton 1542. sárosi alispán, 1547, követ.
János 1600. alispán ugyancsak Sasban. Midn
1677. az utolsó Frj'chi, János fia, János meghalt,
javaira a Hedryekkel egjütt B. Gábor, László,
Sándor óe János is örökségi igényt támasztottak,
de a port mint távolabbi ágbeliek elvesztették.
;

;

:

:;
;

;

Berthoud
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Az említett Gábor

1680. szepes vármegyei alispán
család legkiválóbb tagja B. Ferenc volt,
II. Rákóczi F. felsmagyarországi tábornoka (1.
alább). A család 1456. a Sirokai-, Fricsi- és Hedrlcsaládokkal együtt V. Lászlótól címereslevelet
volt.

A

Bertlllon-módszer

anthropométriques, Methode nouvelle de determination de l'identité individuelle (u. o. 1886);
L'anthropométrie judiciaire á Paris en 1889 (Lyon
1890) La photographie judiciaire (Paris 1890)
;

Identification anthropométrique (u. o. 1893) ; Instructions signalétiques (81 tábla). Mint Írásszak-

Wertner M., A magyar nemzetségek. I. .39.,
318—322, II. 421; Nagry l, Magyarország csalá- ért mködött 1894. a Dreyfus-ügyben, a Zoladai, II. 35 Karácsonyi J., A magyar nemzetsé- pörben, valamint az 1899 aug. rennesi tárgyagek I. 1—71 Lehoczky T., Adatok a Balling-, láson.
nyert.

(

;

;

B.- ós Leövey-családokról, Turul 1899 évf., 82.
Sirokai, Fricsi, Hedri és Berthóti
F.,
családok címere 1456-tól. Turul 1903 évf., 133.)

Dry

A

B. Ferenc, II. Eákóczi Ferenc tábornoka, szül.
1665 körül, meghalt Kassán 1710 szept. 11-én.
Testvérbátyja volt Érsekújvár hs védelmezjének, B. István kuruc altábornoknak (1708)
és Csáky Borbála grófnt birta nül. Mindjárt a
felkelés kezdetén csatlakozott Rákóczihoz, aki
kassai vicegenerálissá és Sáros vármegye örökös
helytartójává nevezte ki. 1705. a szécsényi országgyíüésen szenátorrá, vagyis a kormányzó tanács tagjává választották. 1707. Bercsényi Miklóssal Varsóban járt. 1708 szept. részt vett a harcban, 1710. a fekete halál
is magával ragadta.

t

Hagyatékának lajstromát kiadta Tkaly Kálmán
(Hadtörténeti Közlemények, 1896, 141 s köv. old.).
Berthoud (ejtsd: bertú), németül Burgdorf, város
Svájcban, Bem kantonban, (i90o) 8404 lak., technikai iskolával. Kastélyában volt 1800— 1804-ig
Pestalozzi nevelintézete.
Berti, Domenico, olasz bölcsész ós államférfliú,

1820 dec. 17-én Cumianában, Piemontban,
megh. 1897 ápr. 21. Rómában. 1849-ben a torinói
egyetemre az erkölcstan tanárává neveztetett M,
1870—77. a római egyetemen tanította a filozófiát. 1849 óta rövid megszakítással az olasz parlament tagja volt, 1880-ig a jobb, azóta a balközéphez tartozott. Lamarmora minisztériumában 1866.
a közokt. tárcát vállalta el, melyet Ricasoli alatt
is megtartott 1867-ben. 1881—84. kereskedelmi
miniszter volt és szociális törvények hozása mellett buzgólkodott. Számos könyvet írt, ezek között: Vita di Giordano Bruno (1868, új kiadás
szül.

1889) ; II proeesso originale di Galileo Galilei (2.
kiad. 1878); Copernico e levicende del sistema
Copemiceno in Itália (1876) Cesare Alíieri (1877)
Giovanni Valdes (1878) ; Cesare Cremonino (1878);
Tommaso Campanello (1878) ; Scriti varii (1892,
2 köt.). Több folyóiratot alapított (Rivista Itália

2. B.,Jacques, Paris város statisztikai hivatalának igazgatója, B. 3. fia, szül. Parisban 1851
nov. 11. Atyja befolyása alatt már deákkorában kezdett demográfiai tanulmányokkal foglalkozni, melyekhez késbb, mint orvosdoktor, az orvostani és közegészségügy terén kifejtett irodalmi
mködése járult. Atyja halála után választották
meg 1883. a párisi városi statisztika igazgatójának. Nagyszámú dolgozatai (Travaux scientifiques, Paris 1892) eleven és eredeti felfogást ós
gazdag ismeretet tüntetnek fel. Különös figyelmet
érdemel a halálokok nemzetközi nomenklatúrája
érdekében kifejtett munkássága. Fbb munkái
La statistique humaine en Francé (1895); Cours
élémentaire de statistique administrative (1895)
Eléments de dómographie (1895) Statistique internationale résül tant des recensements de la population exécutés dans les divers pays de l'Buropa
pendant le 19-e siécle (1899). A szerkesztésében
megjelen Annuaire de statistiques de la ville
de Paris e város ismeretének alapvet forrás-

t

;

munkái.
3. B., Louis Adolphe, francia demográfus, szül.
Parisban 1821 ápr. 1., megh. 1883. febr. 28. Orvosi
pályára készült. Késbb Quetelet munkái és apósa
GuiUard példája által buzdítva, demologiai tanul-

mányokkal foglalkozott. A Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales-ban közzétett cikkei
(különösen Nuptialité, Natalité, Mortalité) önálló
könyvszámba mennek és kivált a szövevényes jelenségeknek alapos és világos felbontása, azoknak minden oldalról való megvilágítása által tnnek ki. B. ezen értekezések által nagy lendületet
és tökélyt adott a demográfiai tanulmányoknak,
melyeknek eredményeit kivált Mouvement de la
population (1877) és La dómographie figurée de la

Francé (1874) c. munkáiban tette közzé. Késbb
Paris városa statisztikai hivatalának igazgatójává
és néhány évvel halála eltt a Broca vezetése alatt
áUó antropológiai iskolában a demográfia tanástb.).
rává nevezték ki. A conunune uralma alatt Paris
Bertie (ejtsd börti), Francis Leveson, sir, angol egyik kerületében mint maire mködött. V. ö.
diplomata, Abingdon lord fla, szül. 1844 aug. 17. Jacques Bertiüon : La vie et les oeuvres du Dr.
1863-ban lépett a külügyi hivatalba, majd Bourke L. A. B., (Paris 1883).
Bertillon-iuódszer v. bertülonage (franc), az
államtitkár oldalán dolgozott
1878. a berlini
kongresszusra kisérte Beaconsfleld-et, 1903. Ró- embertani mérések oly módszere, hogy azzal a szemába ment angol nagykövetnek, 1904 óta pedig mélyazonosságot megállapítani lehessen. Azeltt
hasonló minségben Parisban mködik.
a rendrségeknél a rovott elélet egyénekrl s a
Bertillon (ejtsd: berti joS), 1. Alplionse, francia börtönökbl kiszabadult gonosztevkrl csak a küantropológus,^. 5. fla, szül. Parisban 1853. Nevét lönös ismertet jeleket, t. i. a sebhelyeket, csonkíantropométriai módszere tette ismeretessé (1. Ber- tásokat, anyajegyeket stb. efféléket jegyezték fel.
tülon-módszer). Mint a párisi személyazonossági Bertillon megállapította, hogy az ember csonthivatal fnöke 1882 óta szép sikereket ért el mód- váza 20 éves korán túl majdnem változatlan mészerével, melyet más államok is meghonosítottak. retekben marad meg, tov., hogy egyes emberek
Müvei Ethnographie moderné. Les races sau- csontvázának méretei végtelen sok olyan arányt
vages Afrique, Amérique, Océanie, Asie et ró- tüntetnek fel, amelyek más embernél ugyanabban
gions boréales Paris 1883); Les signalements a kombinációban nem fordulnak elö és ez alapon
;

:

;

:

:

::

:

—
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könnjü é8 pontos mérési módszereket dolgozott elvü szellemben szerkesztette. V. ö. Le livre du
1. a Centenaire du Journal des Dóbats (Paris 1889).
ki. Jellemz adatok a következ mérések

—

:

magasság, a kiterjesztett karok hossza, az ülés
magassága 2. a fej méretei a jobb fül hossza
és szélessége, a fej hossza és szélesaóge 3. a baloldal méretei a lábnak, a középujjnak, a kisujjnak, az alsó karnak hossza i. a szem színe, hét
:

;

;

:

;

leíró adattal.

A mérésekbl nyert számok az

illet

egyén különös ismertet jegyeivel, fényképfölvészármazási adataival együtt egy-egy
lapra jegyeztetnek fel s azután csoportosíttatnak
az egyes lapok. Elször különválasztják a 21 éven
aluli egyének lapjait, azután a férfiakét és a nkét. E csoportokat tov. a fejhosszuság szerint három alosztályba sorozzák; ezeket ismét a fej
szélessége szerint válogatják háromfelé. 11 mérés
ilyen beosztással 177,147 kombinációt ad és ez a
azám a szem adataival együtt 1.240,029-re emelkedik. A B.-t 1882 dec. kezdték Parisban alkalmazni és (saknem minden állam elfogadta a
személyazonosításnak ezt a módszerét. Heíyenkint
\aa ztatással, nálunk Gálion, Olaszországban
^u;/ui5í<a módszerével kombinálva. Georges Bermion a módszert abban az irányban fejlesztette
tovább, hogy a csontok jellemz méreteire a levetett ruhanemúek vizsgálata után is következtetett. V. ö (ieorges Bertülon, De la reconstruction du signalement anthropométrique au moyen
des vétements (Lyon 1892) Klatt, Die körpermessung der Verbreeher nach Bertillon (Berlin
1902). Ma már azonban a B. elavult s azt rendszeresen még csak Franciaországban és Svájcban
használják, a többi államokban kiszorította az
ugyanezen célt szolgáló, de keresztülvitelében
könnyebb, egyszerbb és olcsóbb daktiloszkópiai
személyazonosító rendszer (1. Daktiloszkópia).
1910. felállították nálunk az orsz. börtönügyi
múzeumot s 1911. elhatározták az embertani sztigmák hivatalos gyjtését.
Bertin (ejtad — téS), francia család. Leginkább ismert tagjai: J5. Louis Fran^ois,&z idsebb {l'&iné),
szül. Parisban 1766 dec. 14., megh. 1841 szept. 13.
1800-ban test\'érével egjütt megszerezte a már
1789. alapított Journal des Dóbats-t. Royalista
magatartása nem tetszett az államüg^'észnek, s
midiin Napóleon császárrá koronáztatta magát, B.
kénytelen volt a lap címét Journal de l'Empire-re
VcUtoztatni s mindenben a Moniteur visszhangjává
tenni. 1814. B. újra visszaállította az eredeti címet
8 újra royalista szellemben kezdett írni, amiért
lapját a száznap uralma alatt másnak ajándékozták oda. A restauráció után a lap jó ideig a Bourbonoknak (bár a Martignac-kabinet ellen irt), az
1830-iki forradalom után pedig az Orléans-háznak
volt támasza, bár bizonyos függetlenséget mindig tanúsított.
B. de Veaux Louis Francois
(melléknevén B. le superbe), az elbbinek öccse,
szül. Parisban 1771 aug. 15., megh. 1842 ápr. 23.
eredetileg bankár volt s támogatta bátyját az
ujság-kiadásban, de a júliusi forradalomban politikai szerepet is játszott. 1831-ben követ volt
Húsában és pair lett. - B. Louis Maria Armand,
idósb B. Louis tla, szül. Parisban 1801 aug. 22.,
megh. 1854 jan. U-én. 1820. a Journal des Dóbats
egyik szerkesztje, atyja halála 1841 óta pedig
annak fszerkesztje lett; lapját mérsékelt szabadteleivel és

:

:

—

Rásai Xayy LuiHtona. Ul.

köl.

Húga, B. Louise Angélique, szül. 1805 jan. 15.,
megh. Parisban 1877 ápr. 26. a festészetre adta
magát, de utóbb dalmveket szerzett, milyenek
Le loup-garou, Fausto ós Esmeralda. Azonkívül
költeményeket is adott ki Les Glanes címmel (Pa;

ris 1842).

Bertin, Antoine, francia költ, szül. Bourbon10., megh. Santo Domingóban
1790 jún. 24. Dalaiban a bort, barátságot és szerelmet énekelte meg, különösen a latin elegia-költök
behatása alatt állván. Mveit legjobb kiadásban
Asse rendezte sajt<i alá Poésies et oeuvres diverses
szigeten 1752 okt.

címmel (Paris

1879).

Bertin-iéle szalag (Ugamentum Bertim, v. ligamentum ileo-femorale), a test legersebb szalagja
a csipizületen tartóképessége kb. 5 mázsa (1.
;

Csipöizidet).

Bertini,

Giuseppe, olasz fest, szül. Milanómegh. u, o. 1898 nov. 24. Elbb
atyjánál, Giovanni Battista B.-nél az üvegfestést
tanulta, majd Sabatelli és Bisi vezetésével festészeti tanulmányokat foljiatott a milanói Bréraakadémián, ahol Dante találkozását Fráter Hilariusszal ábrázoló els mvével (ma a Bréra-képtárban) nagy feltnést keltett. Római és íirenzei
tanulmányút után állandóan Milanóban telepedett meg 1859. akadémiai tanár, majd a Bréraképtár és a Poldi-Pezzoli-múzeum igazgatója lett.
Mvészi tevékenységével jelentékeny mértékben
foljl; be az újabb lombardiai festészet fejldésére.
mvei a Varese melletti Villa Ponti (1870—71),
a Poldi-Pezzoli-müzeum, a trieszti gör.-illir templom freskói, a Manzoni-szinház allegorikus menynyezetképe többnjire történeti tárgyú olajfestményei közül Torquato Tassót bemutatják a
szavojai hercegnek (1865, a turini kir. palotában) ; Dante találkozása Beatriceval (1869) Leonardo da Vinci amint Beatrice d'Estét festi (1870,
a Gavuzzi-család birtokában).
2. B; Henri, olasz származású zongoratanár,

ban 1825

1.

dec. 11.,

;

F

;

:

;

Londonban 1798 okt. 28., megh. 1876 okt.l.
a Grenoble melletti Meylanban, birtokán. Zonszül.

mvei

oktató célra kitnek, élvezeBenit- tói tanult (kinek viszont
Clementi volt mestere) ujjgyakorlatait ma is általánosan használják.
Bertola de'Giorqi Aurelio, apát, olasz költ,
sztíl. Riminiben 1753 aug. 4., megh. u. o. 1798
jún. 30. Tizenhatéves korában szerzetessé lett, de
kevéssel ezután megszökött a klastromból, Magyarországba jött és itt beállt katonának. Megbetegedvén, visszatért hazájába és a nápolyi tengerészeti
akadémiában, majd a paviai egyetemen a történelem tanárává lett. Idközben apátúri méltóságot
nyert és Bécsben, majd Svájcban is járt, hol a
kor jelesebb német költivel kötött ismeretséget.

gorára
tesek

írt

is.

Bátj'jától,

;

volt fordításaival a német irodalomnak els
ismertetje és a La Fontaine modorában írt meséivel a francia ízlésnek Olaszországban els terjesztje. Kiválóbb müvei a XIV. Kelemen pápa
halálára írt hskölteménye Le Notti Clementine
(Arezzo 1775); az érzéki szerelemtl áradozó Prose
pásztori költeményei
e Rime (Milano 1798)
Poesie campestri e marittime (Genova 1779) és
:

:

;

13

:

—
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Scotti,

La

Bertolé-Viale

194

meséi (Bassano 1785). V. ö. Giulio
vita e le opere dl A. B. (Milano 1896).

BeTtolá(B€rthold, Berchtold), német férünév;
B., merániai Gertrúd fivére, szül. 1181 táján,
megh. 1251. Sógora, II. András keresztülvitte, hogy
B. bambergi prépostot, fiatalságát s tudatlaiiságát
nem tekintve, a kalocsai káptalan már 1206.
érsekül kérje a királytól, aki nagyban ajánlotta III.
Ince pápának. A pápa azonban elbb a salzburgi
érsek által vizsgáltatta meg B. korát és ismereteit
és ez a vizsgálat nem volt kielégít. A pápa tehát
1.

utóbb Pfeiffer adta ki Bécsben, 1862—1880.

2

kötetben.
5. B., püspök, teol. író, szül. l^öö. Salzburgban, megh. 1543 júl. 19. Saalfeldenben. 1497-ben.
érseki kamaramester, 1508. püspök Chiemseen.
A vallási zavarok miatt elszomorodva, 1576 máj.

11. lemondott püspökségérl. Legkiválóbb mve
Tewtsche Theologey (München 1528); u. a. latinul Germanica theologia (Augsburg 1531). Valószínleg a szerzje az Onus ecclesiae c. röpiratnak (1524), amelyben a korszellem kinövéseit
:

nem ersítette meg, hanem arra utasítá, hogy ostorozza és az egyházi reformot sürgeti. V. ö.
még tanuljon. B. a vicenzai egyetemen Mvánta a Werner, Die Flugschrift Onus Ecclesiae (Giessen
hiányokat pótolni, de III. Ince 1209. ráparancsolt,
hogy otthon, Kalocsán tanuljon s tudománya
hiányait legalább erkölcse tisztességével pótolja.
B. vissza is tért Vicenzából, mire a király most
azt a hibát követte el, hogy az érdemes hazafiak mellzésével az idegen ifjút Bánk bán helyébe Tótország bánjává nevezte M. Az elbizakodott B. most már nyíltan versengeni kezdett az
esztergomi érsekkel, vitássá tévén annak néhány
kétségtelen jogát. András még abban az évben
(1212) Erdély vajdájává s Bács és Bodrog vármegyék ispánjává tette. Ez még inkább fokozta az
idegenek iránt való gylöletet, mely 1213. összeesküvésben s Gertrúd királyné megölésében nyilvánult. B., kit utóbb azzal vádoltak, hogy Bánk
bán feleségének, Melindának megsértésével közvetlen ürügyet adott az összeesküvésre, külföldre
menekült, de mintegy 7000 lira érték ékszert
is vitt magával a királyi kincstárból. Csak 1215.
tért vissza és kibékült sógorával, ki azonban örömmel fogadta azt a hírt, hogy B.-ot 1217. az aquileai
kanonokok patriarchává választották. Uj méltóságát haláláig viselte. Pauler Gyula, A magy. nemzet történ., I. bit s k. 1. Gruber cikke a Századok-

ban 39

köt.,

581

1.

6. B., barát, a lpor állítólagos feltalálója,
Schwarz (Bertold).
7. B. von Henneberg, 1. Henneberg.

1.

Bertoldo (ol.) a. m. tökfilkó fajankó együgy, ostoba ember. A szó egy ugyanily cím
;

;

népies elbeszélésbl származik, melynek hse B.,
egy nyomorék termet parasztocska, ki Veronában, Alboin király udvarában sok tréfás ostobaságot mivel. A
voltaképen a mi irodalmunkban is ismeretes Salamon és Markalf c. srégi
elbeszélésnek olaszos feldolgozása. Ennek folytatása B. con Bertoldino e Cacasenno, a bolognai
Croce-tól (a XVI. sz.végén).V. ö. Guerrini, La vita
e le opere di Giul. Cesare Croee (Bologna 1879).
Bertoldo di Giovanni, olasz szobrász, szül. a

m

XV.

sz. els negyedében, megh. 1491 dec. 28.
DonateUónak volt tanítványa és részt vett mes-

tere utolsó

mvének,

lom szószékeinek

a firenzei

S.

elkészítésében.

Lorenzo temp-

A Mediei-család

kegyeltje volt ós felügyelje lett a család firenzei
gyjteményének és mvészeti iskolájának, hol

Michelangelo is tanult. Három hiteles mve:
Bellerophon és a Pegazus bronzcsoportja a bécsi
udv. múzeumban Lovascsata, domborm a firenzei Museo Nazionalében
II. Mohamed szultán
emlékérme (Gentile Bellini arcképe után). Ezeken
kívül a kisplasztikái mvek és emlékérmek egész
sora tulajdonitható neki valószínleg Mátyás királynak az az emlékérme is, mely hátlapján lovascsata képét ós MARTI FAVTORI feliratot mutatja, B.-nek, mint Donatello tanítványának és
Michelangelo mesterének, fontos szerepe van az
;

B., szent, a karmelhegyi szerzet alapítója,
meghalt 1188. Lünogesból (Franciaország) származott
némelyek kalábriai származásúnak tart1156-ban Karmel hegyére vonult s ott szeják
gényes kunyhókat építve, néhány társával remeteéletet folytatott és így alapítója lett a «Bold. Szz
karmelhegyi testvérei* rendnek. Szt. B. nevét a
római martirologiumban márc. 29. ünneplik.
3. B., a Hannoverban fekv loccumi cisztercita
rend zárda apátjából lett yxkülli püspök és Livóniának keresztény hitre való térítésében Mainhard
után a második apostol mint ilyen azonban csak
rövid ideig mködhetett, mert már két év után
(1198) a pogányok ellen vívott csatában életét veszíté. A livónok (livlandiak) tömeges és maradandóbb megtérítése csak utódjának, Albrechtnek si2.

—

1901).

—

;

került.
4. B., szt. Ferencrendi szerzetes, szül. Regensburgban (mások szerint Augsburgban v. a svájci
Winterthurban) 1220., megh. Regensburgban 1272
dec. 13. Közönségesen «Rege7isburgi B. testvérinek hívták. A középkor legnagyobb népszónokának, kora Illésének tartották elragadó szónoklataiért, melyekkel a bnt ostorozta és a népet
megtérésre intette. Szónokolni 1250. kezdett és

bejárta nemcsak Bajorországot, hanem Svájcot,
Ausztriát, Magyarországot. (1262—63), Morva-,
Cseh- és Szászországot is. Szentbeszédeit leg-

;

;

olasz szobrászat történetében.

Bertold-rend, a badeni nekgyhercegi család sei,
a Záhringeni hercegek emlékére alapított rendnek a Záhringeni oroszlán-rendnek 1877 ápr. 29.

magasabb osztálya. 1896 szept. 9.
Frigyes badeni nagyherceg hetvenedik születése
napján a B.-et különválasztották a záhringeni
oroszlán-rendtl ós önálló rendnek jelentették ki.
A rend eddigi jelvényéhez, mely ezentúl a rend
nagykeresztje, az I. és II. osztályú parancsnokok
és a lovagok jelvényeit csatolták.
Bertolé-Viale, Ettore, olasz tábornok, szül.
Genovában 1827 dec. 17., megh. Torinóban 1892
nov. 13. 1848-ban mint hadnagy lépett a szard
seregbe. 1850-ben a vezérkarhoz helyezték át s
mint kapitilny részt vett a krimi hadjáratban.
1859-ben kitnt a Sesia mellett vívott harcokban. Az 1866-iki hadjárat küszöbén a hadsereg
f intendánsává és tábornokká nevezték ki. 1867—
1880-ig képvisel volt, 1867— 1869-ig egyúttal
életbeléptetett

;

—

Bertolinl

hadügyminiszter: 1874— 1880ig a vezérkar fnöke 8 Viktor Emánuel el8ó hadsegéde. 1881-ben
szenátor és a tirenzei hadtest parancsnoka lett.
1887— 1891-ig újra hadügjTniniszter volt.
Bertolini, Fraticesco, olasz történetíró és politikus, szül. Mantovában 1836 megh. Bolognában, 1909. dec. 30. Egyetemi tanár volt Nápolyban s utóbb Bolognában. Számos elterjedt iskolai
köny\'én kívtü megírta a pályadíjas Storia Romána (1864, 4 kiad. 1897) cím mvét. További
müvei Storia antica d' Itália (Milano 1874) Storia
d' Itallá sotto le dominazioni barbariche (1870)
;

;

:

Storia italiana del secolo decimonono (1880);
Storia antica universale (1885) Storia del Risorgimento italiano (2. kiad. 1896) Pellegrino Rossi
(Bologna 1887) La gioventu di C. Cavour (1887)
Storia d" Itália, medio evo (Milano 1892) Storia
di Roma (1892) Storia generálé d" Itália (1897).
Bertoloni. Antonio, olasz botanikus,szül. Sarzanában, Liguriában, 1775 febr. 11., megh. Bolognában 1869 ápr. 17. Paviában az orvosi tudományokat és a botanikát tanulmányozta. 1804 óta több
müvet irt s mint botanikus hamar híressé lön.
Mvei: Flóra Itaüca (10 köt, Bologna 1833-54),
;

;

:

;

:

melyhez a Flóra Italica crj-ptogama (2 kötet, Bologna 1858 — 67) csatlakozik. Említend müvei még
az Amoenitates Italicae (Bologna 1819) a Praelectiones rei herbariae (u. o. 1827) a Miscellanea bota:

;

nica (24 köt., u. o. 1842—63) Dissertatio de quibusdam novis plantarum speciebus et de Bysso
antiqnorum (u. o. 1835) Florula guatimalensis
(u. 0. 1840) Piante nuove asiatiche (n. o. 1864—
;

;

;

1865).

Berton, Henri Montan, francia zeneszerz,
Parisban 1767 szept. 17., megh. u. o. 1844
ápr. 22. Már 15 éves korában mint hegeds mködött a «nagy opera» zenekarában Rey (a nagy
opera karmestere) és utóbb Sacchini oktatta. Els
eladott szerzeményei oratóriumok és kantáték
voltak aPromesses de mariage volt els darabja,
mely 1787. sikert ért el. B. 40 operát hagj'ott
hátra (másokkal közösen is írt), balleteket, alkalmi
kantátékat, románcokat is. Legjobb operáinak
Montane et Stéphanie (1799), Le délire (1799) és
Aline, reine de Golconde (1803) dalmveit tartják.
Fia, íVawfois J'/ow/aíí,zongoramüvész,8zül. 1784
máj. 3., megh. 1832 júl. 15. 1821 óta énektanár
volt az énekakadémián Parisban több víg dalmvet szerzett, mint MonsieurDesbosquets, Jeune
et vieille, Ninette h la Cour, Les eaquets.
szül.

;

:

;

:

Bertót, kisk. Sáros vm. sirokai j.-ban, (i9oo)
403 tót lak. u. p. Hedri, u. t Kisszeben.
Bertram. 1. Batramnus.
Bertram, Theodor, német énekmvész, szül.
Stuttgartban 1869, öngyilkos lett Bayreuthban
1907 nov. 24. Már 1891. Hamburgban, majd Berlinben (Kroll szinh.), Münchenben, sót Amerikában ée Bayreuthban csodálták nemes baritonját
és teljes mvészetét, fleg Wagner-szerepekben
(A bolygó hollandi. Wolfram, Wotan, Sachs,
;

Bertrand
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Saint-Germainben. 1848-ban az École
tagjaként Athénbe ment, ahonnan
visszatér\'e, fleg prehisztorikus tanulmányokkal foglalkozott, 1862. az újonnan alapított
St.-Germain-en-Laye-i gallo-római múzeumnak
igazgatója lett, melyet kitnen szervezett.
1880-ban a M. Tud. Akadémia küls tagjává választotta.
mvei Les voies romaines en Gaule
(1863): Arehéologie celtique et gauloise (1876,
1889) La Gaule avant les Gaulois (1884) ; Les
Celtes dans les vallées du
et du Danube (1894,
S. Reinachhal); La religion des Gaulois (1897).
1860 óta kiadta a Revue archéologique-et.
2. B; Henri &ratien, gróf, francia tábornok, I.
Napóleon hü embere, szül. Chateaurouxban (Indre)
1773 márc. 28., megh. u. o. 1844 jan. 31. A forradalom alatt a mérnöki hadosztályba lépett, melyben
1795. kapitánnyá lett. 1796-ban az olasz hadsereghez került, azután részt vett az egyiptomi hadjáratban és dandámok lett. Az austerlitzi csatában tanúsított bátorságával Bonaparte kiváló kehadsegédévé nevezte ki.
gyét nyerte meg, ki
1807-ben nagyban hozzájárult a friedlandi gyzelem kivívásához. 1809-ben az aspemi ütközet
után az áradó Dunán hidakat veretett, minek jutalmául Napóleon öt gróffá és niiria kormányzójává nevezte ki. Hasonló bátorsággal harcolt B.
az 1812. és 1813. évi hadjáratokban. Duroc halála után a császári palota fmarsaUjává lett.
Részt vett még a lützeni és bautzeni csatákban,
a lipcsei csata után pedig a visszavonulást f edezt«.
A császárt lemondása után Elbára követte, majd
hsiesen harcolt Waterloonál. Azután Szt.-Hona
szigetére kisérte, ahonnan csak Napóleon halála
ut^ tért vissza. Az 1830. forradalom után a kamarába választották, hol a szabadelv párthoz
csatlakozott. 1840-ben és Joinville herceg Napóleon hamvait Szt.-Donáról Parisba hozták. Fiai
kiadták hátrahagyott mvét: Campagnesd'Égj-pte
et de SjTíe, mémoires pour servir a l'histoire de
Napóleon, dictéspar lui-méme, a Sainte Héléne
(1847, 2 köt).
3. B.,Jean-Baptiste(James), francia fest, szül.
Lyonban 1823 márc. 25., megh. 1887 szept. 26.
1857— 62-ig Olaszországban tartózkodott és eleinte vallásos tárgyú képeket festett, majd 1866.
kiállított Phryne Eleusisben c. képétl kezdve
fleg olyanokat, melyek ílnom, érzelmes módon
történeti v. regénybeli szerelmes hsnket ábrázolnak. Sok közülök igen népszer lett és reprodukciókban vUágszerte elterjedt. A párisi Musée
du Luxembourgban van Virginia halálát ábrázoló

1902 dec.

9.

fran^aise

F

:

;

P

t

4.

dre

B., Joseph, francia matematikus, B. Alexan(1.

megh.

0.)

öccse, szül. Parisban

u. 0.

1900

180. elhagyta

ápr. 3.

e pályát

1822 márc.

Elbb mérnök

volt,

11.,

de

hogy magát a matema-

tikának szentelje. Több intézetben tanított, míg
végre 1862.Biot utódja lett a Collége de France-on,
mint a matematikai fizika tanára. 1856 óta a tuGumemanzV
dományos akadémia tagja, 1874 óta pedig aimak
Bertram gyökér (növ.j, 1. Aruícyclus.
állandó titkára, 1884 óta egyszersmind a francia
Bertramisták, a Karolingok idejében Ratram- akadémia tagja lett. Irt tarcönyveket, számtant,
nus (Bertramus) teológus követi.
algebrát, differenciál- és integrálszámítást, azonBertrand (ejtsd bertr»a), 1. Alexandre, francia kívül írt számos értekezést a matematika ée az elarcheológus ; szül. 1820 jún. 28. Párisbaa, megh. méleti fizika körébl. Mvei Thermodynamique
:

:

18*

;
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(1887) Calcul des probabilités (1888) Le^ons sur
la théorie mathematique de l'électricitó D'Alem;

;

;

bert (1889) ; Blaise Pascal (1890)
Éloges académiques (1890, új sorozat B. életrajzával Darbouxtól 1902). Történeti mvei is nevezetesek. V. ö.
Discours de reception á l'Acadéniie frangaise et
róponse de M. Pasteur (Paris 1885).
5. B., Louis, francia író, szül. 1866 márc. 20.
;

Spincourtban (Meuse dép.) 1891— 1900-ig gimn.
tanár volt Algerban. Szakkörökben nagy feltnést
;

els mve La fin du classicisme et le retour

-

Beruházás

tén korszakot alkotnak a spanyol és portugál
irodalom ismertetését célzó mvei Magazin der
spanischen und portugiesischen Literatur (1780,
3 köt.), valamint fordításai Spanyol és portugál
drámák (1782); Don Quijote (1775). Saját drámái
s egyéb költi müvei jelentéktelenek. Említést érdemel, hogy Elfride c. szomorujátékát (1775) Dugonics András Kun László címmel magyarosította
(kiadta Heinrich Gusztáv 1885). Életét megírta
:

:

Feldmann

(1902).

m-

nácsosa, aki 1432— 33-ig a Szentföldön is járt.
ütját Magyarországon át tette meg és leirta
Voyage d'outre mer et retour címen. Útleírásában értékes mveldéstörténeti anyagot nyújt
a Zsigmond korabeli magyar állapotokról. Ujabban lefordította ós kiadta Hirschfdd 0. (Berlin
1896) és magyarul Barti Lajos (Budapest 1895).
V. ö. Marczinkó ¥., B. utazása Magyarországon
át (Budapest 1909).
Bertrich, közs. és fürdhely Koblenz porosz kerületben, az Üssbaoh keskeny völgyében, (i905)
486 lak. 32° meleg klómatriumot, kénsavas és
szénsavas nátront stb. tartalmazó forrását fképen
reumatizmus, köszvény, ideg- és gyomorbajok
ellen használják. B.-t már a rómaiak ismerték.
V. ö. Cüpper, B. (Neuwied 1884) és Oierlich, B,

Beruete, Avreliano de, spanyol fest és
vészeti író, szül. Madridban 1845. A legkiválóbb
modem spanyol tájképfestk egyike. Képei közül
a madridi Museo nációnál de Arte modeniában
vannak: A Manzanares partján A San Isidro-híd
Az Avia partján a párisi Musóe du Luxembourgban Covachuelas látképe. Irodalmi mvei közül
különösen Velázquez életrajza válik ki.
Beruházás (impensae), a dologra fordított (a
dologba fektetett) költekezés. 1. Jogi szempontból
meg kell különböztetni a dolog fenntartására szolgáló szükséges, a dolog jövedelmezségét emel
hasznos és a dolgot csupán kényelmesebbé tev,
szépít kényelmi B.-t. Az, aki a dolgot birtokában
tartotta, ráköltött s másnak (pl. a tulajdonosnak)
köteles kiadni, B.-ainak megtérítését a következ
elvek szerint követelheti A szükséges B.-ok megtérítését feltétlenül követelheti a hasznos B.-okét
csak akkor, ha a dolgot jóhiszemben bírta a kényelmi B.-okét csak annyiban, amennyiben ezek
a dolog értékét valóban emelték, a beruházó azonban ilyenkor megteheti, hogy amit a dologba befektetett, elvegye (jus toUendi), ha ezt a dolog állagának sérelme nélkül megteheti. Ugyanezek a
szabályok irányadók akkor is, ha haszonélvez,
bérl vagy haszonbérl adja vissza jogának megsznése után a dolgot a tulajdonosnak s kívánja
érvényesíteni a dologra tett kiadását. Erre nézve
elssorban a szerzdés dönt, ha szerzdés nem
rendelkezik, a kisebb, rendes javítások a haszonélvezt, bérlt, haszonbérlt, a rendkívüli, nagyobb
javítások a tulajdonost terhelUi. A lakó B.-airól a
városi lakbérleti szabályok tartalmaznak rendszerint rendelkezést. Budapest lakbérleti szabályzatának 20. §-a szerint a lakó a lakáson változtatást csak a háztulajdonos beleegyezésével tehet,
az ilyen változtatást
ha csak máskép meg nem
állapodtak
a lakó a kiköltözéskor helyreáUí-

(Trier 1895).

tani

keltett

:

á l'antique (1897), mert a francia klasszicizmus és
az igazi ókori klasszicizmus közt lev különbséget kimutatta. Regényeiben a latin fajok mai életének rajzát adja ers színekben Le sang des races (1899) La Cina (1901) Le rival de Don Jüan
(1903); Pépéte le Bienaimé (1904). Legtökéletesebb
eddig a L'ínvasíon (1907), melyben a Mar:

;

;

mve

él

seilleben

olasz

munkások

A mai
La Gréce

világát festi.

Görögországról érdekes útiképeket
du soleil et des paysages (1908).

írt

:

Bertrand de Born, 1. Born.
Bertrandit (ásv.), kovasavas beryllium
(H^B^Si^Og).

Rombos, fehér vagy sárgás átlátszó táblácskákban
fordul el Csehországban a Pisek vidéki pegmatitban, Franciaországban Nantes mellett (Petit-Port,
Barbin, Orvault), Észak-Amerika Colorado (Mount
Antero). A berill elváltozási terméke. Bertrand
Irta le 1880.
Bertrandon de la Brocquiére, francia króni-

kás a XV. sz.-ban. Jó Fülöp burgundi herceg

ta-

;

;

;

:

;

;

—

nem

köteles, de

—

nem

is

követelheti,

hogy ki-

Bertuch, Friedrkh Justin, német könyvke- adását a háztulajdonos megtérítse. A beruházott
resked ós író, fleg fordító, szül. Weimarban tárgyakat (pl. az általa felállított kályhát) a bérl
1747 szept. 30., raegh. u. o. 1822 április 30. Jená- kiköltözéskor elviheti, de ekkor köteles a lakásban teológiát s jogot hallgatott, mire a dán kö- ban a kibérléskor volt állapotot helyreállítani. A
vet fiainak nevelje lett Madridban, hol a spa- háztulajdonos azonban jogosítva van a lakó által
nyol nyelvet s irodalmat behatóan tanulmá- beruházott ilyen tárgyakat értékük megtérítése
nyozta. Hazatérve, Károly Ágost herceg a müveit ellenében megtartani.
és munkás férfiút titkárává nevezte ki. Nagy
2. Állami B.-ok, az állami vagyonra (birtokokra
vállalatai

1785

:

óta)

;

AUgemeine Literatur-Zeitung (Jena, épUletekre,vaspályákra stb.) a vagyon fenntartása
Journal des Luxus und der Moden vagy hasznosítása érdekében tett kiadások. Ezek

(1786) Bilderbuch für Kinder (1790 óta 190 füzet)
irodalom- s mveltségtörténeti szempontból igen
;

fontosak.

Az 1789. alapított

Industrie- Coraptoirból

1804-ben a földrajzi intézet, melynek kiadványai (fleg a Weiland-fóle Atlas és a Geographischo Ephemeriden 1798 óta) Németországban korszakot alkotnak a földrajzi tudomány terén. Szinlett

a kiadások az évi költségvetésben ós zárszámadásban a rendkívüli kiadások közt szerepelnek. Ezenkívül külön törvények is felhatalmazzák a kormányt állami B.-okra. Legutoljára a Széli- és az

nagyobb
programmot, amely az 1904. XIV. t.-c.-ben
valósult meg. Ez a t.c. az államvasutak kibövíezt felváltó Tisza-kormány terjesztett elö
B.-i

:

tésére és részletezett más vasúti B.-ra 153 millió K,
u törvényhatósági közutíik kiépítésére 43 millió K
hitelt engedélyezett s ezenfelül az egyes tárcák
kürébon is engedélyezett, fkép építkezésekre, a
tcivónyben részletezett összegeket. Az é\i B.-ok
hitelösszegét az évi költségvetésben, a teljesített
kiadásokat az é^i zárszámadásban kell kittintetni. Az 1908. XXXI. t.-c. felhatalmazta a kereskedelmi minisztert, hogy a Máv. vonalain B.-i
.'íiTk'.- .-^.'kre az 1908-1910. években 110.200,000
K ur, ;_ almi eszközökre az 1908— 1911. években
í»2-330,000 K-t fordíthasson s a pénzügyminisztert
arra, hc^y ennek az összegnek s a törvényben
m^jelölt más B.-ok fedezésére 4o'o-nál nem magasabb kamatú járadékkötvényeket bocsásson ki.
a B. v. befektetés a földbirtok hasznavehetóségéaek emelésére fordított költségeknek az a része,
mely a földbirtokkal oly szoros kapcsolatba jut,
hogy annak ingatlan alkatrészévé válik. A B.-ok
sorába tartoznak a gazdasági épületek, utak, árkok, csatornák stb., ellenben az ingó értékekre
vonatkozó felszerelések nem tartoznak szorosan
a B. foiralma alá, minthogy a birtok állományától elválaszthatók, az elbbiek nem.
Béralle,P>>/v"í,azoratoriánusok alapítója, szül.
CerUlyl)en (Champagne) 1575febr.-i.,megh 1629
:

okt. 2. Parisban. Az általa alapított vallásos társulatát az oratóriumi atjáknak V. Pál pápa 1613.
hagyta helyben. VIII. Orbán pápa 1627 aug. 8. bi-

bomokká nevezte ki. Mveit, melyek aszkétikus
tartalmúak, 16M. adta ki Bourgoing (Paris).
Benin, közs. Oppeln

porosz-sziléziai közig, ke-

rületben, 19 km.-nyire Plesstl,
nsigy szénbányákkal.

(iöoö)

2145

lak.;

Berúni, Abú Raihán Muhammed h. Ahmed,
arab csillagász, matematikus, történetíró és böl'Sész, szül. Kharvizm külvárosában 973. Midn
'>lahmúd gaznavida fejedelem szülföldjét meghódította (1017). a hódító egyéb tudósokkal B.-t is
magával vitte Gaznába. Itt kutatta India történerégiségeit, vallásait és szokásait. B. két leghíresebb munkáját Chronologie der orient. Völker
(Tjeipzie 1878, angolul London 1879) és India (London 1887, 2 kötet'': angolul u. o. 1888) címmel Satét,

:

chau Ede tette közzé.
Berve, kisk. Alsó-Fehér vm. alvinczi j.-ban,
(1910) 1573 német és oláh lak. postahivatal, taka;

rék- és

ellegez

BerwIck-upon-Tweed
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Bérulie

szövetkezet, u.

t.

Gyulafehérvár.

Költemények (2 köt. u. o. 1844), amelyek közt
figyelemre méltók a Poseni Don Jüan (Don Jüan
Poznáúski), végül a szépirodalomról írt tanulmányai Studya o literaturze ludowej (2 kötet, 1854)
:

stb.

Berwerth Frigyes Márton, cs. éskir. múzeumi
igazgató Bécsben", szül, Segesvárott 1850 nov. 16.
1869— 1871-ig a bécsi egjetemen tanult Grácban gyógyszerészi oklevelet kapott. 1872-ben Heidelbergben promoveálták. 1888 óta a petrográfla
magán-, majd rendes tanára a bécsi egjetemen.
Irodalmi mködése az ásványtanra, fkép a meteoritekre szorítkozik és cikkei a tudományos folyóiratokban jelentek meg.
Berwick (^twJ: berrikk, Benvtckskire), grófság
Skóciában, annak DK.-i szögletében Northumberland, Roxburgh, Edinburgh, Haddington grófságok
és az Északi^tenger közt, 1202 km* teiülettei és
(1901) 30,816 lak. A Lammermuiri hegyekkel takart
és zord É.-i része állattenyésztésre, sík D.-i része
pedig földmívelésre alkalmas. Partja meredek és
sziklás. A Tweed (a D.-i határon), ennek mellékvizei : a Lauder, Leet és Adder, meg az Eye öntözik.
:

Fhelye Greenlaw, valami 1000 lak.
Berwick, James Fitzjames, B. hercege,

francia
tábornagy, aYorkiherceg(késbbiII. Jakab király)
és Churchill Arabellának, Marlborough herceg nvérének természetes fia, szül. 1670 augusztus
21., megh. 1734 június 12. Elször hazánkban
tnt ki az 1686. és 1687-iki török háborúban Károly lotharingiai herceg alatt, minek következtépeerré és Portsmouth parancsnokává
ben atyja
nevezte ki. Az 1688. forradalom után atyját
Franciaországba és késbb Írországba kísérte;
részt vett 1692. a BojTie folyó mellett vívott ütközetben, hol súlyosan megsebesült. Ezután XIV.
Lajos szolgálatába lépett, 1691. és 1692. Luxembourg,késbb pedig Villeroi alatt Flandriában harcolt. XIV. Lajos tábornokká nevezte ki és honflusította. A spanyol örökösödési háború folyamán
elbb Spanyolországban vezérelt, késbb pedig
Fels-Olaszországba küldték, ahol 1706. Nizzát
foglalta el. Miután tábornaggyá nevezték ki, ismét Spanyolországba ment, hol 1707. Almanza
mellett gyzelmet aratott. Ennek fejében V. Fülöp
spanyol granddá tette. 1714-ben Barcelona bevételével véget vetett a háborúnak. 1734-ben, a
lengyel örökösödési háború folyamán elfoglalta
Kehit és Philippsburgot vette ostrom alá, de

t

Bervic (tkp. Balvay), Charles Clément, francia
rézmetsz, szül. Parisban 1756máj.23., megh. 1822 ostrom közben egy ^yúgolyó kioltotta életét
márc. 23. Le Prinoenek és G. Willenek volt tanít- Emlékiratait kiadta unokája Mémoires du maványa. A francia rézmetszés nagy hagyományai- réchal de B., écrits par lui-mme (Paris 1778, 2
nak méltó folytatásaképen kitn arcképmetsze- köt). V. ö. Wilson, James II. and the duke of B.
teket készített, melyek közül XVI. Lajos képmása, (London) és Duke of B., marshal of Francé (u o.
Callet festménye után, a leghíresebb. Híres mü- 1883).
Fia, James Fitzjames B., szül. 1695.,
vek után készített metszetei (pl. Laokoon-csoport) megh. Nápolyban 1 738. Atj'ja alatt szolgált, 1723.
is becsesek.
spanyol tábornok és utóbb spíinyol követ volt.
Bervinaaki (Berwinski), Richárd, lengyel író,
Berwickshire, 1. Berwick.
szül. Posenben 1819., megh. Konstantinápolyban
Berwick-upon-Tweed (ejtsd öpöno mid), kiköt
1879 nov. 17. Berlinben tanult. 1845-ben a gács- város Northumberland angol grófságban, a Tweed
országi felkelés alkalmával elfogták s csak két év torkolatánál, ennek É.-i partján; 658 m. hosszú
múlva bocsátották szabadon. 1848-ban tagja volt vasúti \iadukt Tweedmouth-tal ésSpittal tengeri
a poseni nemzeti bizottságnak, 1852. a berlini kép- fürdvel köti össze, ezekkel egjütt lakóinak száma
viselháznak. Késbb Törökországban vállalt hi- (1901) 13,437, akik gazdasági gépeket, hajókat és
vatalt. Irodalmi mvei közül megemlítendk
mesterséges trágyát készítenek: fképen pedig
Nagjiengjelországi történetek (Breslau 1846) s halászattal és kereskedéssel f(^lalkoznak. A ki:

—

:

.:
;

—

BerwinskI

lazac, tengeri rák ós pók Londonba,
továbbá szén. Mint határváros fontos vár volt,
amit sáncai is bizonyítanak. 1296-ban I. Eduárd
angol király is ostromolta.
Berwinski, Bichard, 1. Bervinszki.
Beryll, 1. Bérül.
Beryllium, 1. Berillium.
Berytos (Berytus), 1. Beirut.
Berzászka, folyócska Krassó-Szörény vmegyében az Almás hegységben a Szvinyacsa maré hegy
alatt ered, DNy. felé tart s igen kanyargós futás
után B. községnél a Dunába ömlik. Hossza 35 km.
Berzászka, kisk. Krassó-Szörény vármegye
moldovai j.-ban, (i9io) 2273 oláh és német lak.,
postahivatallal és telefonállomással a hozzátarvitel cikkei

Berzenczey

198

:

;

Tanítványai sorából a legkiválóbb kémikusok
kerültek ki így Rose Henrik s Gusztáv, Mitscherlich, Wöhler, Gmelin, Magnus, Mosander stb. Kezdetben flziologia-kémiai vizsgálatokkal foglalkozott, majd számos elem atomsúlyát az akkori eszközökhöz képest bámulatos pontossággal határozta meg. Ö hozta be a kémiába az elemek ma
használatos jelölési módját (1. Atomjel). B. búvárkodása révén az analitikai kémia is igen jelen;

tékenyen kifejldött. Az ásvánjTendszertan felállításával a mineralógiát tudományos alapra
fektette. A szénvegyületekkel végzett kísérletei
alapján kimutatta az állandó súlyviszonyok tör-

vényének helyességét. Az elemeknek határozott
súly szerint való egyesülését elektromos teóriájá-

Drenkova és Kozla telepen (1. o.) Guttmann val magyarázta. B teóriából az ú. n. dualisztikus
testvéreknek nagy szénbányáik vannak. Ezen- elmélet fejldött, amely szerint a sókat fémoxid
kívül B.-n több kisebb szénbánya van s krómér- és sav vegyületének tekintették. Értekezéseinek

tozó

cek is fordulnak el.
Berzava, a Temes baloldali mellékvize, ered
Krassó-Szörény vmegyében a Szemenyik hegységben. Eleintén regényes völgyszorosban É.-nak
tart, majd Ny.-ra, Resiczabányánál ÉNy.-ra fordul,
Zsidovinnál kilép a temesi lapályra s Ny.-i irányban a Temes folyóba siet, melyet Botossal szemben ér el. A B. azeltt a lapályon szétterült snagy
posványokat alkotott ezek lecsapolására a B.csatorna épült, mely Dentától Botosig húzódik

száma igen nagy, közel 200. Pontosabbak a szelénrl, a ferrociánvegyületekröl, a szulfosókról, a
fiuórvegyületékröl szóló értekezései. B. irodalmi
mködése az említett eredeti dolgozatokon kívül
nagyon jelentékeny. A kémia tankönyve c. munkája, amely elször 1808— 18-ig három kötetben

svéd nyelven jelent meg, nagy feltnést keltett,
úgy hogy a második svéd kiadást Wöhler (1825—
1831-ig);ief ordította németre. A 3-ik(4köt. 1833—
1835-ig), a 4-ik(4 köt. 1835— 41-ig), végül az5-ik
Margiticzánál balfell beleömlik az alibunári mo- kiadás (5 köt. 1843— 48-ig) csupán német nyelven
csár (1. 0.) levezetésére ásott verseczi vagy Teréz- jelent meg. Megjegyzend, hogy az újabb kicsatoma, mely egyúttal a Moravicza mocsarainak adásokat a tudomány haladásának megfelelen
levezetésére szolgáló Moravicza-csatomát is ma- újból átdolgozta. E müve évtizedeken át irányadó
gába fogadja. A Moraviczán kívül nevezetesebb munka volt és kitnségénél fogva az egész tudományos világban használták. A íizika és kémia
mellékvize nincs. Végleges szabályozására az 1871
alakult Temes-Bógavölgyi vízszabályozási társu- haladásáról B. 1810-tl élte fogjiáig svéd nyelven
évkönyveket szerkesztett (összesen 27 köt., Gmelat törekszik.
Berzedt (növ., sqmrrosiis), oly növényrészekrl lin és Wöhler németre is lefordították). Kísérleteimondják, melyek több v. minden oldalról szétter- nek eredménye elbb svéd nyelven jelent meg a
stockholmi akadémia kiadásában, a legtöbb német
pednek.
nyelvre, számos francia és angolra is lefordítva
Berzehorka, hegy, 1. Berzéte.
;

Berzék, kisk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban, jelent meg.
B. munkálkodását jellemzi, hogy mindent külö597 magyar lak. postahivatal, u. t. Tiszanös alapossággal és kitartással végzett, legnalúcz.
Berzelianit (ásv.), rézszelenid CUjSe, finom fé- gyobb súlyt fektetve a pontos kísérletekre. Jelnyes bevonat mészpáton, lelhelye Skrikerum lemz B.-re az is, hogy az egyszer elért eredményekhez a legszívósabban ragaszkodott és újabb
(Svédország) és Lerbach (Harz).
Berzeliit (Kühnit), ritka ásvány, mész-magné- dolgokat, bármennyire plauzibilisek is voltak azok,
zium arzenát; szabályosan kristályosodik, de csak a legnagyobb ellentállás után fogadott el.
Különösen Dumas-val, Laurent- és Liebiggel igen
többnyire csak vaskos. Svédország (Wermland
Langbanshyttán) a lelhelye. Élénk sárga szín. éles polémiákat folytatott. V. ö. B. und Liebig.
Ihre Briefe von 1831—45. Garriére Justus (MünBerzelin, 1. Szelénréz.
Berzelius, Jöns Jacob, báró, a legkiválóbb chen 1892).
Berzelius-lámpa, l. Lámpák.
kémikusok egyike, szül. Váfversunda SörgárdBerzencze, nagyk. Somogy vm. csurgói j.-ban,
ban 1779 aug. 29., megh. Stockholmban 1848
aug. 7. Tanulmányait Upsalában végezte, de nem (1910) 3824 magyar és horvát lak., apácakolostorral,
csupán kémiával, hanem orvosi tudományokkal is vasúti állomás, posta- és táviróhivatal Somogyfoglalkozott. Els kísérleteit Hisinger társaságá- B.-i hitelszövetkezet, faipar és botgyár r. t. 1567.
ban végezte és e réven feltnvén, elbb (1802) a a török megszállotta, de 1664 jan. 23- Zrínyi
medicina, botíinika és farmácia adjunktusává, öt Miklós, a költ és Hohenlohe visszafoglalta.
Berzenczei szilva, némely vidéken így hívják
évvel késbben a stockholmi egyetemen a medicina és farmácia tanárává lett. Utóbb (1816) az a beszterczei szilvát (1. o.).
Berzenczey László (görgényszentimrei), poliugyanott felállított orvossebészi intézetben a kémia tanára. A stockholmi tud. akadémiába már tikus és utazó.szül. Kolozsváron 1820.,megh.Buda1808. beválasztották és 1818-tól az akadémia pesten 1884 nov. 14. Már ifjú korában jelentékeny
örökös titkára lett. Károly Jánoa király 1818. szerepet játszott, 1847. az erdélyi országgylésen
ö hirdette ki elször az uniót s mint országgylési
nemesi, 1835. bárói rangra emelte.

(1910)

;

;

;

:

—
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is. Az agj-agfalvi székely
gj-ülósea (1848 okt. 30.) a székelyek felkelését
szervezte. A világosi fegj'verletétel után egy darabig bujdosott, majd Kossuthhoz szegdött s vele
«>g\'ütt ment Kis-Ázsiába ós Amerikába. Kalandos
hajlamaitól zetve, pénz és támogatás nélkül,
fuldkörüli utazásra indult. A panamai szoroson át
Kaliforniába, innen Kinába, majd Singaporen át
Kelet-Indiába s onnan Egyiptomon keresztül Konstantinápolyba s Angliába ment, 1854. a keleti háború alatt a törökök mellett küzdött, de elbetege-

követ szerepelt Pesten

lád,

—
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mig

II.

Rikolf,

Tark

ura, a kihalt Tarczay-

család megalapítója volt. II. Rikolf 1312. Róbert
Károlytól három erdt nyer ajándékba, 1317 eltt
szerzik meg Berzeviczétés 1343. a családi vagyonban osztozkodván, a család két részre szakad, a
Tarczay- és B.-családokra. A család kakaslomniczi
ága 1559. nyeri cüneres levelét, a sárosvmegjei
1560. A jelenleg virágzó két fágat I. Henrik (1425)
két fla Jakab (1440-47) és Szaniszló (1440-79)
alapították. Jakab utóda György (1542—62) felsmagyarországi fkapitány, kinek ágából származott Ferenc, aki 1775. bárói rangra emeltetett.
A bárói ágnak B. Vincében (szül. 1780., megh.
I834.)magva szakadt. Györgynek testvére. Bálint
(1535—63), a család szepesi ágának megalapítója.
A Szaniszló által alapított ág Szaniszló unokáiban,
Frigyesben és Tamásban ismét megoszlott. Frigyes (1508—46) az ú. n. fels ágazatnak megalapítója, amely Frigyes utódjának, Jánosnak fiaiban
a két kastélyi vonalra oszlik. Tamás az alsó ágazat törzsatyja, kinek fla Márktól született két
unokája István és András a róluk nevezett ágazatok megalapítói. A Jakab ágából származott
szepesi ághoz tartozik B. Gergely, a híres nemzetgazdász (l. 0.), a Szaniszló alapította ág fels ágazatának 2. kastélyi vonalából származik B. Albert
(1. 0.), míg az alsó ágazatból B. Edmund (sz. 1836.,
megh. 1902.), mint családtörténeti és heraldikai
író örökítette meg nevét. A család 1559-iki címere
kék mezben jobboldalt felnyúló kszikla alján
királyi korona, melyen természetes szín kecske
ellábaival a sziklára kapaszkodik. Sisakdísz a
kecske, takarók fekete-arany, kék-ezüst. A pajzsot sárkány veszi körül, miután a családból származott Péter szepesi fispán és Zsigmond király
tárnokmestere a sárkányrend vitéze volt. Az
1560-iki címer, melyet a család szepesi ága nyert,
ettl több tekintetben eltér, így a sárkány is hiányzik. (V. ö. B. Edmund, a B., -család címere.
Turul 1903. évf. 97. 1.).
A már említetteken kívül nevezetesebb tagjai a családnak
1. B. Ádám, cs. ós kir. kamarás, ny. csász. és kir.
altábornagy és fpálcásmester. Katonai szolgálatát a 10. huszárezrednél kezdte. 1860. nevezték ki
hadnaggyá, 1870. pedig századossá lépett el. Mint
:

sedvén, Brusvszában három évig sinylett. 1862. Galaoon jelentkezett az osztrák hatóságnál. Klagenfurtba internálták, ahonnan csak 1867. térhetett
hazájába. Hosszas távolléte alatt vagj'ona tönkre
ment, neje meghalt. 1869. újból képviselvé lett,
de már 1873. ismét ázsiai útra indult, hogy a mairyarok hazáját fölkeresse. Gyalog v. lóháton,
rendki\'üli nélkülözések között utazott Szt.-Péter\"áiTól Kazánon s az Urálon át Szibériába. Útközben sokat betegeskedett s többször elfogták,
mint kémet. Bombayban maradt néhány hétig,
onnan hajón jött vissza Konstantinápolyba. Útjának célját, a magyar rokonság nyomainak feltalálását, nem érte el. Pár héttel aztán, hogj- hazájába visszatért, elmezavar nyomai mutatkoztak
rajta s a Lipótraezön halt meg. V. ö. Veress Sándor, A magyar emigráció a keleten.
Berzenke, kisk. Sáros vm. sirokai j.-ban, (igio)
204 tót lak., u. p. Sárosszentimre, u. t. Eperjes.
Berzeny, kisk. Nyitra vm. privigyei j.-ban,
<i9io) 681 tót lak., u. p. Nádasér, u. t. Privigye.
Berzesd (azeltt Brezest), kisk. Torda- Aranyos vm. toroczkói j.-ban, (1910) 484 oláh lak., kik
az Aranyos kavicsából aranyat mosnak u. p. és
u. t. Aranyosbánya (ezeltt Offenbánya). Közelében búvópatak van.
Berzéte, kisk. Gömör vm. rozsnyói j.-ban, (1910)
1 170 magyarlak., gróf Andrássy-féle kohó; vasúti
állomás, postahivatal, u. t. Rozsnyó. A falu felett
emelked kis hegyen vár állott, melytl
mivel az igen berzés (cserjés, bozótos hely)
nevét
is kapta. Ma Berzehorkának hívják a hegyet. A
mongol dúlás eltt, mint királyi kamarai bányabirtokot. Forrasztó (Ferrész) néven nevezték. A vár
idk folytán tökéletesen elpusztult, s ma már százados
ideigamagyar kir. testrségnél szolnyoma is alig van.
gált. Késbb az 1 dzsidásezredhez való áthelyeBerzétekrös, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. zése mellett a központi lovasiskola tanára lett,
rozsnyói j.-ban, (i9io) 423 magyar lak., u. p. Ber- majd pedig rnaggyá és a király els lovászmeszéte, u. t. Rozsnyó.
terévé nevezték ki. 1884rben alezredessé, 1887.
Bersevicze, kisk. Sáros vm.felstárczai j.-ban, ezredessé lépett el. 1893-ban vezérrnaggyá,
<i9io) 1260 tót, német és meigyar lak., csendrrs,
1895. fpálcásmesterré ós v. b. t. tanácsossá,
posta- és táviróhivatal. A Berze\iczy-család bir- 1898. altábornaggyá nevezték ki. B. Erzsébet
toka és si fészke.
királynét több ízbBn kisérte utazásaiban, így 1898
Berzeviczy (berzeviczei és kakaslomniczi), szept. a szerencsétlen királyné utolsó svájci tarmag>ar család, melynek els ismert se a XIII. tózkodása alatt is kisóretében volt. B. 1898. az I.
?z. elején Rudger comes. ósi birtoka a Poprád vize oszt. vaskorona-rendet, 1910. nyugállományba hemellett feküdt, melyet Rudger felesége, testvéré- lyezése alkalmával pedig a lovassági tábornoki
vel. Adolf szepesi préposttal egj-ütt, 1209. lI.Endré- címet és jelleget kapta.
tl adományba kapott.Rudgemak kétfla volt Her2. B. Albert, politikus, szül. Berzeviczén, Sámán, kinek ága kihalt és Rikolf comes. A két test- ros vmegyében, 1853 jún. 7. Tanulmányainak végvér 1278. Domán helységre nyert adományt. Rikolf zése után külföldre utazott. 1876-ban \Tnegyéje
flai Kakas mester, János mester és 11. Rikolf vol- szolgálatába lépett, melj-nek 1880. fjegyzjévé
tak. Kakas mester 1.307. Róbert Károlytól Netre választották. Közben a politika ós jogtörténet
falura kapott adomán j*t. családja fiában, Miklósban tanára is volt az eperjesi jogakadémián. 1881-ben
kihalt, János mestertl
le a ma is virágzó B.-esa- mint Eperjes képviselje jelent meg az országgyü:

:

:

;

—
—

—
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.

:

j

:
;
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lésen, hol,valamint a szabadelv párt körében,nagy

készültsége és fegyelmezett gondolkodása miatt
mint az ifjabb nemzedék egyik legtehetségesebb
tagja vonta magára a figyelmet. 1884i-ben miniszteri tanácsos lett a közoktatási minisztériumban,
1887—1894. pedig Trefort és Csáky Albin oldalán
kultuszminiszteri államtitkár. A Bánffy -kormány

megalakulása után a képviselház egyik alelnökévé választotta, 1896. pedig megkapta a titkos
tanácsosi elmet. 1898-ban lemondott alelnöki méltóságáról s egy ideig alig szerepelt a napi politikában, bár a szabadelv pártnak mindvégig
oszlopos tagja maradt. Politikai visszavonulását
.
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eredményes irodalmi munkásságra használta fel.
Esztétikai, mtörténeti és publicisztikai mködése
elismeréséül elbb (1899.) a Kisfaludy-társaság,

késbb

Francia- és Angolországot, 1787. a m. kir. helytartó tanácsnál fogalmazó-gyakornok lett. 1791-

ben mint a távollevk követejelent meg az országgylésen s ugyanakkor a pesti ev. zsinaton is részt
vett a tiszai egyházkerület megbízásából. Miután.
1794. a magyar színészet javára 1000 frtos alapítványt tett, 1795. visszavonult a közélettl kakaslomniczi birtokára, hol kizárólag tudományokkal
és ág. ev. egyháza ügyeivel foglalkozott. B téren szerzett érdemeinek jutalmául egyházkerülete
1801. felügyeljévé, a göttingeni tudóstársaság
pedig 1802. tagjává választotta. Kiváló közgazdasági szakember volt, ersen hangsúlyozza a
parasztosztály jogait. B.-t kora nem igen értette
meg,^mert az akkori nyugati felfogáshoz simulva,
kozmopolita elveket hirdet. Egyháza érdekében
írt munkáin kívül mvei
De commercio et industria Hungáriáé (Lcse 1797., Rumy németre

(1903.) az Akadémia iktatta tagjai sorába s
az elbbi csakhamar másodelnökévé választotta.
1901-ben a Muzeumok és Könyvtárak bizottságá- lefordította); De origine rusticitatis et eiics
nak s egyúttal orsz. tanácsának is elnöke lett, 1903 progressa etc. (Pest 1804—1814); De conditione
nov. 3. pedig a Tisza István gr. elnöklete alatt ala- et mdole rusticorum in Hungária (Lcse 1806.
kult kabinet vallás- és közoktatásügyi miniszterévé németül is megjelent 1816. a Hormayr Archivneveztetett ki. Hivatali mködésének legnagyobb jában) Atisicht des asiatisch-europaischen Weltérdeme a népoktatási törvény módosításának el- handels (Pest 1808, magyarul gr. Dessewffj^ Jókészítése volt a magyar nyelvi oktatás nagyobb zsef által fordítva a Tud. Gyjteményekben) Die
eredménye, a tanítóképzés reformja s a tanítóké- Erweiterungdes nordischen Handelsi^Vien 1814).
pesítés államosítása érdekében. Állását a szövet- V. ö. Gaál J., B. Gergely élete és mvei (Budakezett pártok többségre jutása miatt 1905 jún. pest 1909).
4. B. Márton, erdélyi kancellár és diplomata,
18. elhagyta s egyidre (1905—1910) a közélettl
teljesen visszavonult. Önkéntes politikai számze- szül. Berzeviczén 1538., megh. siekben, Danzig
tése alatt irodalmi és történelmi tanulmányokkal melletti birtokán, 1596 febr. 16. Eleinte az udvari
foglalkozott s tevékenysége több önálló kötet kia- kancelláriában, Bécsben, mint titkár mködött I.
dásában nyilatkozott meg. 1905 nov. 27. Eötvös Ferdinánd udvarában, de 1563.szón, Miksa megLoránd báró lemondása után az Akadémia elnö- koronáztatása után, elhagyta szolgálatát s külkévé választotta. Midn a Wekerle-kormány s a földre ment, hol több egyetemet látogatott. 1572.
függetlenségi párt uralma véget ért, az újonnan Báthory István erdélyi fejedelem szolgálatába
szervezett ortodox hatvanhetes párt régi vezérei lépett. B. csakhamar magas állásokra emelkedett.
között B. is elfoglalta helyét az aktuális politi- Forgách távozása után erdélyi kancellár lett
kában. Az új párt, mely B. indítványára a nem- (1575 végén), Báthory lengyel királyságának elzeti munkapárt nevet vette föl, az 1910 júniusi készítése céljából ekkor Lengyelországba ment.
választásokon többségbe került (B.-t Budapest II. Midn Báthory elnyerte a királyságot, B.-t is makerülete választotta képviselül), mire az új kép- gával vitte Lengyelországba, hol nagy jószágviselház B.-t választotta meg elnökévé. Állásá- adományokban ós kitüntetésekben lett része. 1576.
ban az ellenzéki pártok rokonszenve is támogatja lengyel indigenátust nyert, 1578. egy lengyel nt
mindenkor korrekt és mérsékelt magatartása (Dame Katalint) vett feleségül, 1581. stai^ardi
miatt. B. irodalmi mködése sokoldalú és szét- várkapitány, majd 1583. lengyel báró, késbb
ágazó, írt útirajzokat, naplójegyzeteket, eszté- osieki kapitány lett. Báthory halála után (1586)
tikai elemzéseket és történeti monográfiákat. Mü- hanyatlik a szereplése, melyet irodalmi mködéveit, valamint beszédeit a stílus szabatossága és sével is nevezetessé tett. 1585-ben érmet vertek
csínja, továbbá a nagy összefoglalásokra való tiszteletére. Errl 1. Hampel József cikkét (Archeológiai Értesít, 1897). V. ö. B. Edmund tatörekvés és filozófiai érzék jellemzi. Fbb müvei
Közmveldésünk és a harmadik egyetem (1894) nulmányát (Századok 1898, Töi-ténelmi Társ.
Az ismeretterjesztés eszközei az iskolán kívül 1898) ós Török Bertalan cikkét (Századok 1899).
(1897) Itália (útirajzok és tanulmányok, két kia- Életrajzát megírta Veress Endre (Budapest 1911,
cinque- Tört. Életrajzok.).
dás, 1898, 1905) Bégi emlékek (1907)
5. B. Vince báró, a magyar színészet kiváló
Beatrix
cento festészete és szobrászata (1908)
királyné (a Történeti Életrajzok 1908. évf. meg- mecénása, szül. Kassán 1781 márc. 16., megh.
tájkép- u. 0. 1834 ápr. 15. 1809. lemondott a hadseregben
jelent francia nyelven is. Paris 1:^11);
:

;

;

.

.

;

;

;

A

;

;

A

a XVII. században (1910. akadémiai
Munkatársa e Lexikonnak is.
3. B. Gergely, nemzetgazdaságtani író, szül.
Nagylomniczon 1763 jún. 15., megh. Kakaslomniczon 1822 febr. 23. Tanulmányait Késmárkon
fejeztébe, 1783. ügyvédi oklevelet nyert, a következ évben pedig külföldre ment, hol legtovább a
göttingeni egyetemen idzött. Beutazván Német-,

fhadnagyi

rangjáról.

Katona korában mint

festészet

viselt

kiad.).

hadifogoly Olasz- és Franciaországban

st

is tartóz-

egy ideig színészkedett is.
A kassai színtársulatot éveken át igazgatta s nagy
kodott,

állítólag

áldozatokkal tartotta fenn. Az ö javaslatára történt az, hogy a Magyar Tud. Akadémia drámai
müvek jutalmazására pályadíjakat kezdett kitzni.
A nemzeti színészet ügye körül szerzett érdemei

—
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elismeréséül a Magyar Tud. Akadémia 1832-ben
tagjai közé választotta.
Berzilia, 1. Berzul.
Berzovia, katonai állomás volt Bánságban,
a Lederatától (Ráma) Tibisoumig (Zsuppa) vezet
úton. Emléke mai napig él a Berzava folyó nevében, meljTiek partján, a mai Zsidovin helyén feküdt. ZsidoNinban már a XIX. sz. eleje óta ástak

—

Berzsenyi

költket kevésbbó ismerte, inkább csak a deákosokat és Kis Jánost, annál jobban a római Horatiust
8 a német Matthissont, akikhez szíve egész melegével vonzódott az elbbi ódáira, az utóbbi elégiáira tett maradandó hatást. Hatalmasabban
ihlette nemzetünk politikai állapota, dalra késztette eg>'-egy mozzanat, amibl a nemzeti szellem
fellobbanását remélte, vagj- a csalódás, ha az,
mint a szalmaláng, hirtelen lelohadt. Ez idbl
:

ki római leleteket, egj- fürdnek maradványát is,
a római köveket nagyrészt új épületekhez hasz- való

nálták

Berzsek

József, 1848/49. huszárezredes. Megh.

forradalom kitörésekor kapitány
1848 szén ezredével
együtt a nemzeti hadsereghez csatlakozott. Rendkívül vitéz katona volt s kiválóan Komáromnál
tnt ki 1849 ápr. 26., midn vitézségeért Görgey
a csatatéren a babérkoszorús érdemjellel díszítette fel. A \ilágosi fegyverletétel után 10 é\'i várfogságra ítélték, de már 1852. amnesztiát kapott.
Mint gazdatiszt a gr. Ziohyek biharvármegyei
birtokán önkezével vetett véget életének.
Berzseny (növ.), l.Alkönnös.

1865 jan.

volt

a

A

pl.
felkölt nemesaégJiez s A magyarokhoz
fönséges haraggal telt ódának els kidolgozása.
Arra, hogy a nyilvánosság eltt fellépjen, nem is
gondolt, pusztán a maga mulatságára, lelki szükségbl irogatott. 1803-ban barátja és komája, Kis
János, meglepte verseinél s engedelmével legjobb
verseit elküldte az irodalom vezérének, Kazinczynak. Ujjongó örömmel üdvözölte a mester a fiatal
költt, s innen kezdve B. bizalmában megersödve
tudatosan folytatta a versírást. 1808-ban egész
gyjteményre szaporodott verseit Kis János útján
Kazinczy elkérte s nemcsak a legnagj-obb elragadtatással ajántta föl B.-nek barátságát, hanem vállalkozott a versek kiadására is. B. mélyen megilletdve az elismerésen, mely öt költvé avatta,
megfogadta, hogy minden szabad idejét nemzetének és az irodalomnak szenteli. Ugyanekkor elhagyta Kemenesalját, amelytl egy mélyérzés
elégiában vett búcsút s több mint 1000 holdnyi
anyai jószágára, a somogyvármegyei Nikiára, költözött. Bár, különösen az els években, sok gonddal kellett megküzdenie (elemi csapások, francia
beütés, 1811. pénzválság), lassankint rendbejött
a gazdasága, st vagyonát szépen gyai'apította is.
c.

föl.

15.

.\

csász. hadseregben s

Berzsenyia (növ.), 1. CaesaJpinia.
Berzsenyi Dániel, ódaköltó, szül. a kemenesalji Kgyházashetyén (Vas vm.) régi nemes családból 1776 máj. 7.* megh. Niklán (Somogy vm.)
1836 febr. 14. Mivel beteges, gyönge gj'ermek

mveltség atyja késn fogta
tanulásra s akkor is játszva s nagyrészt maga
mvelte lelkét. Testileg megersödve a soproni
evang. líceumba került, ahol egyaránt kitnt természetes eszével és bámulatosan fejlett testi erejével. De tanuláshoz nem volt kedve. Már 1793.
elhagyta az iskolát, hogy katonának álljon, de
atyja visszavitte, mikor azonban 1795. látta, hogy
fia nem hajlandó magát az iskolai fegyelemnek
és rendtartásnak alávetni, végleg kivette s otthon
gazdaságra fogta. A latin nyelv alapos ismeretével s a soproni német leányoktól a német szóra is
rákapatva, azonkívül Horatius-szal, Gessnerrel
elteive tért vissza atyjához. A szigorú, rideg, józan atya meg akarta fékezni fia heves képzeletét,
ezért a költktl eltiltotta s inkább maga olvasgatta vele a római prózaírókat. B. tehát lopva,
éjjelenként merült kedves költinek, különösen
Horatiusnak, olvasásába. A heves, szenvedélyes
ifjú lelki világát költin kívül más érzelmek is
nyugtalanították fiatalkori szerelme és hazafiúi
bánat a nemzet sülyedése miatt. Kétségbeesett,
lát\'a, hogy a nemzet jelene sivár, jövje vigasztalan. Az apa nem értette meg fiának hol szilaj
kitörésekben, hol mély cstiggedésben nyilvánuló
szenvedélyes természetét s vasszigorral, mint
valami kis diákot, iparkodott
megzabolázni.
A súrlódások elidegenítették^ket egymástól, s B.
már 1798. elhagyta az apai házat, a következ
esztendben pedig nül vévén a 14 éves Dukai
Takács Zsuzsannát, ennek birtokára, a szintén
kemenesaljai Sömjénbe ment lakni s ott éltegjTe
szaporodó családja körében gazdálkodva, olvasgat\a, verselgetve 1808-ig.
B. már soproni diák korában Irt verseket, tele
fiatalkori szentimentálizmussal. Atyja házában,
majd Sömjénben foljlatta a verselgetést, részben
irodalmi, részben politikai hatás alatt. A magyar
volt, klasszikus

:

t

Verseinek megjelenése azonban egyre késett,
bár Kazinczy buzgón fái'adozott érdekében és
maga B. is Pesten járt 1810. a kiadás ügyében,
amikor ismeretséget kötött a pesti írókkal. Szemerével, Vitkoviccsal, Horvát Istvánnal. Kazinczynak ezen ú. n. triászában azonban nem érezte
magát jól, Helmeczy és Döbrentei, akikkel a következ években ismerkedett meg, jobban megnyerték tetszését. Verseinek kiadását is Helmeczy
tette lehetvé, megnyervén a pesti és székesfehérvári kispapok segítségét. így jelentek meg 1813.

B-

versei,

majd újra Helmeczytl sajtó alá ren-

dezve 1816. (További kiadásai Döbrentei negyedrétü és nyolcadrétü kiadása rontott szöveggel,
1842 Magyar Mihály jogosulatlan, hibás kiadása,
1859 Toldy 1860. és 1864-iki kiadásai
az
utóbbi prózai mimkáit is magában foglalja
az
eredeti szöveggel
az 1879. Olcsó könj"vtári kiadás; Bánóczi kiadása a Képes Remekírókban
1902. és Heinrich Gusztávé a Magyar Remekírókban 1906.) Ekkor állott B. népszersége tetpontján. A közönséget megkapta költeményeinek szokatlan, merész hangja, az a hatalmas, fönségig
fokozódó er, mellyel verseiben a nemzeti lét legfontosabb kérdéseit tömören, megrázóan megszólaltatta. X múlt dicssége szembeállítva a jelen
sivárságával, az erkölcsök pusztulása s evvel
szemben legjobbjaink igyekezete a kultúra emelésére B. a közhangulatot szólaltatta meg s eddig
:

;

—

;

—

;

:

tapasztalt költiességgel. A Romlásnak indult s még néhány ódája köztulajdonná vált s
egész sorai, mint szálló igék ma is élnek mvelt

nem

közönségünk ajakán.

Berzsenyi
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Mialatt els ós második verskötete diadallal
járta be az országot, a költ lelkén a családi örök-

ségként reá szállott komolyság beteges mélabúvá
fokozódott. Kifejldését szervezeti okokon kívül
küls és bels okok siettették, testi szenvedései s
önmagával való elégedetlensége 1813 óta érezni
kezdte, hogy az ódái nemhez már nincs meg a
kell készsége. Kevesebbet írt s inkább költi
leveleket Kazinczy példájára. Ebben az izgatott,
beteges lelkiállapotban olvasta Kölcsey Ferencnek
verseirl írt bírálatát (Tudományos Gyjtemény,
1817, VII. k.),mely elismeri ugyan tehetségét, de
egyrészt szokatlan szigorúságával és igazságtalan mórtékével, másrészt aprólékos kifogásaival
mólyen elkeserítette. Önérzetében megsértve, a
:

—

Bésán

Bölcseleti ódáiban a mulandóság és magányosság, megnyugvás és megelégedés érzelmeirl
énekelvén, ereje gyöngédséggel, a fenség kellemmel párosul. Rímes versei közül az elégiafélók
válnak ki (Búcsúzás Kemenesaljáról, Életfilozófia),

megható közvetetlenségükkel, természetes

hangjukkal s azzal a harmóniával, amelybe bennük az érzelem és reflexió összeolvad. Költi levelei

nem mérkzhetnek szellemességben,

válasz-

tékosságban Kazinczyéival, de igen költöiségben
és világosságban. Epigrammjai közül a Napóleonra írott igazi mremek. Drámai töredéke

(Kupa támadása)
Irodalom. B.

jelentéktelen.
kimerít életrajzát Váczy János

írta

meg

egy terjedelmes kötetben, B. D. életrajza, 1895. A fontosabb tanulmányok a következk Erdélyi Jánosé 1847-bl
(újra Pályák és pálmák 1886)
Angyal Dávid életrajza a
Figyel V. és Körösi Lászlóé a Figyel V. és VI. k.-ben
:

harag els hevében személyesked ellenbírálatot
írt, amelyet azonban a szerkesztség éppen az

nem

adott ki. Ekkor B. esztétikai tanulmányokba mélyedt, hogy, Kölcseyt megcáfolhassa. B második válaszára (Észrevételek Kölcsey
recensiójára, Tud. Gyjt. 1825. IX.) Kölcsey több
tudományos, mint erkölcsi fensséggel felelt s
végleg elidegenítette magától és Kazinczytói, st
még a költészettl is B.-t úgy, hogy 1830 után
nem is írt több költeményt, hanem egészen belemerült tanulmányaiba, esztétikai elmélkedésbe,
hogy a maga igazát s ellenfelei tévedéseit kimutassa. Különösen a mérték és rím összekapcsolása
ellen küzdött, amit stíltelenségnek tartott (A versformákról szóló értekezésében, 1826). Esztétikai
tanulmányai alapján az akadémia megalakulásakor (1830) a filozóflai osztály els vidéki fizetéses
rendes tagjává választotta. Székét 1833. foglalta
el egy nagyobb, de zavaros és homályos észt. dolgozattal (Poétái Harmonistica). Lassanként lecsendesedett zaklatott lelke, többször megfordult
Pesten, st állandóan a fvárosban akart megte-

érdekében

;

:

;

Horati osszál Csengeri János, (Középiskolai Szemle 1882),
Matthlssonnal többek között Erdélyi Károly (Irodalmi dolgozatok 1901), Schillerrel Zlinszky Aladár (Egy. Phil. Közi.
1900) hasonlították össze. Helyét az irodalom fejldésében
és értékét Gyulai Pál Jelölte ki (Egyetemi eladások), rövid, de szép méltatását Négyesy László (Képes írod. tört.
I.)

és

Beöthy Zsolt (A XIX.

sz.

irod.

Egyetemi eladások)

adták.

Berzul (harzil). Arab írók a volgai bolgárok
egyik törzsének mondják a tulajdonképeni bolgárok és eszegelek v. dzsekelek mellett. Földjük a
bizánci íróknál Berzilia v. Barzilia néven fordul el innen nyomultak 670 felé az Alsó-Volga
vidékére a kozárok A név magyaros alakja a
helyneveinkbl ismert Varsány, Vossián, melyet
népnévnek I. Géza király egyik oklevelében találunk, amely a jászkunszolnokvmegyei tiszamellóki egykori «voscián»-okat említi.
Bes, a holland zenében, amely a mi A-nkat fenek nevezi (ép úgy, mint az angol), a. m. a mi
b-nk. Tehát nem egyértelm a Jieszesz-szel.
Bes., zoológiai neveknél Beseke Johann Mel;

lepedni, de egészsége megrendült s 1836 elején, chior nevének rövidítése. (Szül. 1746., megh. 1802.,
60-dik évében meghalt. Az akadémiában Kölcsey jogtanár volt Mitauban, leírta Kurland madarait.)
Bés, kisk. Ung vm. kaposi j.-ban, (i9io) 676 mamegható emlékbeszéddel engesztelte ki a súlyosan megbántott költ szellemét. Emlékét Somogy gyar lak. u. p. Vaján, u. t. Deregny.
Besan (ném, teng.), három árbocos tengeri
vmegye rendéi 1860. a niklai temetben. Vas
vmegye 1876. szülházán örökítette meg 1896. hajón a hátsó árbochoz tartozó csamokzatnak
Szombathelyen emlékszobrot állítottak neki (Kiss közelebbi megjelölésére szolgál ezenkívül gyakGyörgy müve, leleplezték 1896 dee. 8.). 1904-ben ran ily hajónak leghátsó vitorlarúdját is így nepedig Kaposváron irodalmi társaság alakult jB.- vezik.
Bés&n-család. (Duna-szekcsöi báró.) 1. A XVII.
társaság neve alatt.
B. egj'ike legkiválóbb lírikusainknak s a klasz- század végén élt B. István, kit I. Lipót 1695 ápr.
szikus ódának nálunk legnagyobb mestere. Hora- 12. Mihály, János és Mátyás testvéreivel együtt
eszméket és nemesített. Istvánnak fia Sándor 1727. Dunatius tanítványa, de nem másolója
képeket, stílust és technikát tle vesz át, tárgy- szekcs földesura volt, melyet nejével Hellepront
körük is közös: Horatius nyomán a hazafiság, Katalinnal kapott hozományul. Unokái közül Imre
vitézség, tiszta erkölcs, szerelem, megelégedés, és Károly tntek ki.
2. B. Imre (szül. 1763-ban, megh. 1840.), a kamulandóság, arany középszer a rendes indítékai
de több benne a hév és lelkesedés, érzése mélyebb, tonai pályára lépvén, a hadviselési tervrajzok
igazabb s az idegen formákat nemzeti tartalom- készítésében tnt ki, s tábomokságra emelkedett.
mal, magyar szellemmel tölti meg. Hazafias ódá- Részt vett a török és francia hadjáratokban. Frank
kon kívül, melyek egy részét közéletünk nagy Franciska nejétl származott fia József, (szül.
férfiaihoz intézte (Fclsöbüki Nagy Pálhoz), írt 1816., megh. 1873.) nemes lelk férfiú, ki 1872
vallásos (Fohászkodás), szerelmi és bölcseleti okt. 20. kelt végrendeletében egész vagyonát,
ódákat (A közelít tél), melyekben az ódái tüzet mintegy 360 ezer forint értéket, közmveldési
elégikus borongás mérsékli. Az érzés heve bámu- célokra hagyományozta.
3. B. Károly, szül. 1772., megh. 1819. Részt
latos ervel nyilatkozik nyelvében is, mely úgy
hat, mint a trombita összeszorított hangja. Tele vett a török hadjáratokban, jelen volt Belgrád
merész képekkel, szokatlan, de hatásos fordula- ostrománál, majd a Napóleon elleni hadjáratoktokkal, de gyakran dagályos s néha homályos is. ban, 1805. pedig az olasz hadjárat alatt mint
;

;

;

;

—

;

;
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BesariQon

—

Besavanyftás

"kapitány megmentette br. Vócsey Sigbert ezredest,
mely vitéz tettéért a Mária Terézia-rendet nyerte

Doubs par une

jutalmul, 8 1813. báróságra emelték, de közvetlen utódaival a báróeág sírba szállt.

Lom,

Besanpon, egykoron Franche-Comtének, ma
Doubs franciaországi départementnak fvárosa, a
Doubs partján, vasút mellett, érseki székhely,
<i906) 56,168 lak., természetrajzi, iparmvészeti

angol írón,

tárgyakat és régiségeket tartalmazó múzeummal,
140,000 kötetet és 1900 kéziratot tartalmazó nyilvános könyvtárral számos vasmvel, gépgyár;

tással, ékszer-, biliárdgolyó-, hangszerkészítéssel,

legjelentékenyebb azonban az óramely legalább 13,000 munkást foglalkoztat
és lí milHó fr. érték ónU termel. Élénk a kereskedése borral, vassal és fával. A város a Doubs
alkotta félszigeten épült, melyet meredek lejtj
hegy zár el a sziklába kellett bevágni a városba
vezet Taillée és Malpas kapukat. A hegyen régi
ersség áll, melyhez a Doubs túlsó partján Vauban által épített más ersségek is járulnak. Ugyanott áll Battant külvárosa is. B. régi római építményeibl még fennáll a Mars-kapu vagyis Porté
nire, régi diadalkapu, amely a fellegvárba vezet

sörgj'ártússal

;

ipar,

;

színháznak, hídnak
XII. sz.-ból

ered

stb.

romjai.

Más

épületei

:

a

Szt. Jánosról elnevezett székes-

egyház gazdag foltárral és érdekes festményekkel Fra Baitolommootól, Vanlootól stb., az érseki palota, a Granvella-palota, melyet a híres
kancellár apja épített, s a városház, a kórházak
stb. A tereket és néhány utcát szép kutak (egy
Jouffroy szobrával) ékesítik. 1902-ben Pasteurnek, 1910- Proudhon nemzetgazdának itt emlékszobrot állítottak. A már Vaubantói megersített város védelmére Napóleon ideje óta 12 ersséget építettek. B., régen Vesontio, a sequangallus törzs egykori fvárosa, 58-ban Kr. e. került
római uralom alá, Maxima Sequanorum provincia fvárosává lett; gazdagsága miatt ekkor
Chrysopolis melléknevet viselt; de már a IV.
században, Julianus császár korában romokban
hevert. 863-ban azonban már megint Fels-Burgundia fvárosa, 1043. pedig III. Henrik császár
szabad várossá tette V. Károly és II. Fülöp különféle kiváltságokkal ruházták föl ; ezért is csak
nagy nehezen ismerte el 1679. XIV. Lajos uralmát, aki parlamenti székhellyé és Franche-Coraté
fvárosává tette. 1814-ben négy hónapig tartotta
magát az ostromló osztrákok ellen. B. és Belfort
ersség zárják el azt a njilt vidéket, mely a Vosges
és Jnra hegységek között terül el s amelyen át a
;

Délnémetországból

jöv hadak négy nap

alatt

a

langres-i fensíkra, Franciaország hadászati fontossággal bíró vidékei legnevezetesebbjére juthatnak. III. Napóleon rendeletére 1866-tól 1870-ig
.4 elkülönített ersség készült B. körül s az 1870.
hadjárat után még 12 ersséget építettek, melyek
több mint 600 km« területet fognak körül, melyen
200 ezer ember táborozhat s amelyen annyi rak-

société de litterateurs franc-com-

tois (1874) ; Castan, B. et ses environs (B. 1887)
Hist. de l'église de B. (u. o. 1901-2).

Besant (ejtsd

:

bezennt), 1.

^nwie (született Word),

1867-ben feleségül
B. lelkészhez, de 1873. elvált tle.
Behatóan foglalkozott közgazdaságtannal és különösen fllozóflával. 1889-ben a Teozófiai Társaszül.

1847

okt. 1.

ment Frank

ság tagja lett és azóta serény munkásságot fejeszméi terjesztésére, els sorban Indiában.
Ó alapította Benaresben a Central Hindu Colleget
(1898), a Central Hindu Girls' Schoolt (1904) ós az

tett ki

üniversity of India-t (1907). Két folyóiratot szerkeszt Theosophist ós Central Hindu College Magaziné címen. 1905-ben Budapesten is járt ós a
:

teozófiai világnézetrl

eladást

tartott.

Walter, angol regényíró, szül. Portsmouthban 1836 aug. 14., megh. Londonban 1901 jún. 9.
Tanulmányainak befejezése után hat évig tanári
áUást töltött be Mauritius szigetén, majd teljesen
az írói munkásságnak szentelte magát. Sokat foglalkozott a francia irodalommal, irodalomtörténeti munkái közül kiemelendk Studies in Early
Freneh Poetry (1868) The French Humourists
from the twelfth to the nineteenth Century (1873)
és Rabelais (1877). Jelentékenyebb B., mint regényíró. 1872-ben írta barátjával, Rice-szel együtt
Ready Money Mortiboy c. regényét, amely még
Dickens befolyása alatt készült. írói hímevét AH
Sorts and Conditions of Men (1882) c. társadalompolitikai regényével alapította meg, amelynek
célja a munkásosztály helyzetének javítása volt.
B. nemcsak könnyebb megélhetést sürgetett a
munkások számára, hanem magasabb mveltséget is, és a nemesebb élvezetekbl, mint irodalom,
színház, zene, sport, társas érintkezés, nem akarta
kizárni még a legszegényebbeket sem. Jórészt e
regénynek köszönhet á Tojnibee és B. kezdeményezésére a londoni munJcásnegyedben emelt
People's Palace, amelynek céljaira a regény hatása alatt rövid idn belül százezer font gylt
2. B.,

:

;

The revolt of men c. regénye (1882) magyar fordításban is megjelent A férfiak forradalma (Olcsó Könyvtár). Késbbi regényei közül
kiemelendk Dorothy Forster (1884 megjelent
magyarul is) The Orange Girl (1899) The Lady
össze.

:

:

;

;

of

Lynn

;

(1901).

Besarin

1. Bedzsaa háztartásban a répa-, ká-

v, bisarin, afrikai nép,

Besavanyítás,

1.

poszta- és uborkafélék oly módon való eltevése,
mely szerint azok megtisztítva, mosva és besózva,
kovászliszt v.ecet és némi fszer hozzátételével hordóban erjesztés alá bocsáttatnak. A répát, tkp. a
fehér répát hámozva és metélt alakban gyalulva
rétegekben rakják hordóba s deszkával takarítják be, meljT^ súlyos köveket tesznek; ép úgy

sr

végzik a káposztasavanyítást azon különbséggel,
hogy azt tapossák v. préselik és több fszertíbors,
babérlevél, kukorica, birsalma) tesznek rá. Úgy a
tárt stb. építettek, hogy azokba 200,000 emberre répát, mint káposztát 2 vagy 3 hetenkint meg kell
való 4 havi élelmezés és a felszerelés kiegészíté- mosni, különben megrothad. Az uborka B. -a annjisére szükséges anyag stb. ágyuztatás ellen bizto- ban különbözik a többi B.-tól, hogy ahhoz több
sítva elhelyezhetk. B. szülvárosa Granvella zöld fszert, ú. m. vasfüvet, meggyfalevelet, kaprot
kardinálisnak és miniszternek, Hugó Viktor köl- használnak s vele együtt savanyítanak paprikát
tnek, Proudhon G. nemzetgazdának és több ki- meg éretlen kis paradicsomot. Az uborkát kenyérváló francia férfiúnak. V. ö. B. et la vallée du rel, kovásszal v. liszttel szokás savanyítani; télire

—

Besavanyítás

többnyire ecetbe teszik, de ehhez kicsiny szi
uborkát szokás választani, legjobb idpontnak pedig szeptember havát tekintik. Megjegyzend,
hogy az uborkának télire való eltevésére nem cél-

szer a

borecet,

mert ebben könnyen

felforr.

—
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Ang-

Beseler

ságnál 1 m. vastag nedves szalmával betetzik s
erre néhány szál gerendát helyeznek nyomtatékul. Megülepedés után a tetzést felszedik s új
kaszálású takarmányt raknak rá s ismét betetzik. A tapasztalás szerint a zsombolyai módnál
jobban sikerül a takarmány eltartása, mint ennél
az utóbbinál. A zsombolyai módon való erjesztett
takarmány készítésére legalkalmasabb a csalamádé s azok a szálas takarmányfélék, amelyeket
szénává felszárítani bármely okból nem tudunk.
A répaszeletet s a leveles répafejeket csak ver-

liában az apró uborkát éretlen paradicsom, kukorica, paprika, sárgarépa, bab, torma, bors stb.
vegyülékével teszik mustárliszttel kevert ecetbe
8 ezt mixed piklesnek hívják.
2. B. a mezgazdaságban a takarmány eltartásának az a módja, mely szerint a szálas takarmányt
azonnal a lekaszálás után vagy vermekbe (bever- mekben tarthatjuk el legjobban. Ha a burgonyát
melés) vagy kazalokba összerakják és különböz rothadás fenyegeti, azt is be lehet vermelni, de
módon összepréselik. Ha az ily módon összerakott elbb meg kell mosni, meggzölni s kihlés után
takarmány nem melegszik fel öO* C.-ra, akkor sa- szecskával keverni s G.-módon eltenni. így nem
vanyú, különben pedig édes erjedés áll be. Régeb- romlik el s jó minség takarmányt szolgáltat. A
ben általában a B. volt a mezgazdaságban di- besavanyított takarmányt fleg szarvasmarhával,
vatos, mostanság azon vannak, ípgy édesen er- leginkább igás és hízó állatokkal etetik a jól sijesztett takarmányra tegyenek szert. A B. két leg- került zsombolyai kazal takarmányát a fejs és
ismertebb módja a JReihlen- és a Goffart-íéle el- növendék állatoknak is lehet adni.
Besaya, parti folyó Santander spanyol tartojárás. Az elbbi szerint a takarmányt földbe ásott,
rendesen rézsútos s a fenék felé megszkül falu mányban Reynosatól É.-ra, a Sierra de Isaron
vermekbe tömik és a f öldszine fölött prizma alak- ered, fölveszi a Saját s a Biscayai-öböl Ria de
;

;

ezután beföldelik. Suánces nev kis mélyedésébe torkollik.
Bes-Barmak (oroszul St. Uja, a bennszülötteka megszecskázott tavermekbe tömik s ha nél Saitanka), 564 m. magas hegy a Kaukázusa verem megtelt, padlódeszkákkal lefödik s erre ban, a perzsáktól szentnek tartott barlanggal.
Besborodko, 1. Bezborodko.
m2-kint 4—5 q. súlyt raknak. Ez eljárás szerint
Bescanuova, kiköthely Veglia (1. o.) szigetén.
besavanyított takarmány jobb, a savképdzés és
Beschey, Balthasar, flamand fest, szül. Anta veszteség kevesebb. A Fry-íéle eljárás szerint
a berakott takarmányt csak a verem oldalain werpenben 1708., megh. 1776 ápr. 15. A XVIII.
nyomtatják, tiporják meg, a középen pedig csak sz.-beli termékeny, de ersen modoros antwerpeni
lassankint töltik meg s öO^C. felmelegedésnél G.- festk közé tartozik. Nagy terjedelm, többnyire
módon befödik. Minthogy azonban a verem köze- bibliai tárgyú képeinél, melyeket nyilvános megpén a takarmány megülepszik, többször kell utána rendelésre festett, trhetbbek arcképei, melyek

ban rakják a

verem

fölé,

A

G.-féle eljárás szerint
karmányt függélyes falu

rakni, ez pedig több munkával jár s költségesebb.
Lehet azonban a zöld takarmányt bevermelés
nélkül is eltenni és pedig vagy úgy, hogy a takarmányt kazalba rakják s mikor kellleg fölmelegedett, a levegt kisajtolják közüle, erre szolgálnak az egész kazlat átfogó s gerendákból vagy
gerendákból ós sodronykötelekbl szerkesztett
szorító készülékek. Még egyszerbb, olcsóbb s gyakorlatibb a zöld takarmány eltevése a zsombolyai
mód szerint. Ennél a zöld takarmányból a földszínen 4—6 m. széles és a takarmány mennyisége
szerinti hosszúságú kazlat raknak, ami eltt már
a kazal alá száraz szalmából feneket készítettek.
A kazlat 4 m. magasra rakják s ekkor szalmával
betetzik.Mikor a kazal 50" C.-ra fölmelegedett, földet hánynak a tetejére, úgy számítván, hogy m*kint 10 q. súly jusson reá, de ebbl kezdetben
csak egyharmadrészt raknak fel, a többi földet

közül kett a budapesti Szépmvészeti

ban

Bese, a Jordanszky-kódexben elforduló régi
név, melynek határozott értelmét nem
ismerjük, csak annyit tudunk, hogy valamilyen
ragadozómadár megjelölésére használták. Chernél István a Gypohierax angolensis Gm. magyar

magyar

nevének választotta.
Bese, kisk. Nagy-Küküllö vm. segesvári j.-ban,
u. p. és u. t. Dános.
(1910) 803 német és oláh lak.
Beseda (cseh, ejtsd: beszeda) a. m. egyesület,
;

társaskör.

Beseke, Johann Melchior, 1. Bes.
1. Georg Christoph, német jogtudós, szül. Rödemisben (Schleswig) 1809 nov. 2.,
megh. Harzburgban 1888 aug. 28. 1835-ben a heidelbergi egyetemen magántanár és ugyanabban
az évben a baseli, majd a rostocki, greifswaldi,
ós berlini egyetemen tanár lett. Részt vett a politikai mozgalmakban is, tagja volt a német Nationalversammlungnak és annak a küldöttségnek,
is, amely a porosz királynak császárrá történt választását bejelentette. 1874-ben német birodalmi
képvisel, 1875. a porosz urakháza tagja lett.
müvei Die Lehre von den Erbvertriigen (Göt^
tingen 1835—40, 3 köt.) Volksrecht und Juristenrecht (Leipzig 1843), melyben a történelmi iskolának ízen hadat System des gemeinen deutBeseler,

pedig csak 1—2 nap múlva rakják fel, mikor már
a kazal jóval megüllepedett. Arra kell gonddal
lenni, hogy a kazal megterhelése a széleken is
egyenl legyen, mert különben a takarmány itt
megpenészedik. Az erjesztett takarmány ily módon való készítését ma már országszerte bezsomholyázásnak nevezik a zsombolyai uradalomról,
ahol ezt az eljárást elször alkalmazták. A tornai
mód szerint való eltevés abban áll, hogy a zöld
takarmányt egyenl 8—10 m. hosszúságú és szélességi! kazalba rakják, melynek négy sarkára schen Privatrechts

F

oszlopot állítottak fel. A berakást folytonos taposással végzik s 6 m. magas-

elbb már egy-egy

Múzeum-

is látható.

:

;

;

(u. o.

1847—55, 3

köt.).

B., Maximilián, porosz igazságügyminiszter, szül. Rostockban 1841 szept. 22. 1863 óta
2.

m-

;

Besemschon

Besenyk
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ködott porosz szolgálatban, többnyire a bírói pályán. 1904. podig fótörvényszéla elnök lett Boroszlóban. 1905 nov. kinevezték igazságügyi mi-

2. B. Pál (ezdeghei), elönevéröl Ítélve nyitravmegj'ei származású. Részt vett a nikápolyi csatában, azután komáromi vámagy volt. 1402 második felében Garay II. Miklós helyébe
tette Zsigmond király horvát-, dalmát- és tótországi bánná;
de szerencsétlenül járt, mert Bebek Imre vránai
perjel állítólag csalfasággal elfogta és diadaljelül
Nápolyi László ellenkirálynak küldötte. Késbb
kimenekült fogságából és 1404—6. újra horvátdalmát-tótországi bán volt. Ekkor azzal boszulta
meg magát hogy Vránát elfoglalván, a perjelségbe
ó ült bele. Bihácsot is
foglalta vissza a magyar
király számára V. ö. Pray. De prioratu Auranae
Katona, Hist. eritica Hung. XI. 773—9.)
Besenyd, kisk. Szabolcs vm. nyírbátori j.-ban,
(1910) 798 mag>'ar lak. ; u. p. Ófehértó, u. t. Leve-

t

niszternek.
B., Wilhelm Hartrig, az 1 848-6 1 -iki schleswig- holsteini mozgalmak kiváló vezére, szül. 1806
máre. 3., Marienhausen kastélyban (Óldenburg),
megh. Bonnban 1884 szept. 2. Politikai mködését
3.

meg a

1844. kezdte

sehleswigi rendek gjülésén,

melynek elnökeként erélyesen küzdött Scheel kormánybiztos túlkapásaival szemben és mindimtalan hangoztatta a hercegségek együvé tartozását.
1848-ban a hercegségek ideiglenes kormányának
és a német központi hatalom által életbe léptetett
helj-tartóságnak elnöke volt. Rendsbui^ a frankfurti nemzetgj'ülésbe küldötte, melynek elsó alelnöke lett. 18í-ben Braunschweigba vonult vissza. lek-Mag>'.
A porosz kormány 1861. a bonni egj'etem gondBesenyfala, kisk. Liptó vármegye rózsahegyi
nokságával bízta meg. Munkái Der Process Grer- járásában, (i9io) 287 tót és magyar lakossal u. p.
:

;

vinus(Braimschweig 1853) Zurschleswig-holsteini.'^ohen Sache (1856). Macaulay mvét Angolor^zás? tönénetét ö fordította németre (1852—1860).
Beseiuscbon (ném.), a nagykereskedésben az
arúszámláh<jl néha történ levonás a száUított
árú azon részeért, amely a göngyölethez (hordó,
:

:

zsák, láda) tapad.

és u.

t.

Liptótepla.

A Vág

partján savanyúvíz

fakad.

Besenyk

(hessenyök; okleveleinkben:

his-

sani: a görög íróknál paciimkiták), a XI sz.-tól
a XII. sz.-ig szerepelnek a Fekete-tenger mellékének és hazánknak történetében. A legrégibb
tudósításokat arab (Ibn Dasztat, Mas'udi, Edrisi
stb.) és görög rrók (Constantinus Porph.) közlik
róluk. Eleinte a Volga és Ural folyók közt laktak a
:

Besencze, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,
345 magyar lak. u. p. és u. t. Vajszló.
BeSenoTo manastir, adók. Szerem vm. iregi Kaspi-tó felett elterül pusztákon. Innen a kunokj.-ban, (19001 380 horvát-szerb lak.
u. p. Veliki tól kizetvén, a magyarokra ütöttek, kiverték
Radinci, u. t. Vrdnik.
ket Lebediából s ettl fogva egyre nyomukban
Beáenovo selo, adók. Szerem vm. iregi j.-ban, voltak a nyugat felé húzódó magyaroknak. A hon(1900) 1161 horvát-szerb lak.
u. p. Veliki Radinci, foglalás után a K.-i Kárpátok aljában a mai Moldva
u. t. Vrdnik.
terletét szállották meg s innen intézték részint
Besenval (ejtsd: bézaSvái), Pierre Joseph Victor, ellenséges becsapásaikat, részint békés letelepebáró, francia tábornok, szül. Solothumban 1722., déseiket hazánk területére. Zsolt idejében a Fert
megh. Parisban 1791 jún. 3. Kitnt az osztrák \idékén, Taksony alatt a Tisza közelében kaptak
örökösödési és a 7 éves háborúban. 1762-ben a földet Szt. István is fogadott be beseny telepese8^'ájci gárdisták parancsnoka lett. 1789-ben a XVI. ket s így tartott ez Szt. László koráig, amikor hazáLajos által Paris mellett összegyjtött csapatokat jukban a kunok kerekedtek felül s a B. ezek
vezérelte, de nem segítette Launay-t a Bastille közé olvadtak. Nagyobb beseny-telepek voltak
védelmezésében. Midn emiatt gyanúba fogták, B. Mosón, Sopron, Gyr, Fehérvár és Csanád vármeSvájcba menekült, de útközben elfogták és Parisba gyékben kisebbek Arad, Bács-Bodrog, Baranya,
vitték, ahol csakis Necker közbenjárásával me- Bars, Bihar, Borsod, Heves, Komárom, Nyitra,
nekült meg a haláltól. Emlékiratait Ségnr adta Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Pozsony, Somogy, Szaki 4 kötetben (Mémoires, Paris 1805—7., új kiad. bolcs, Teraes, Tolna, Torontál és Zala vármegyék1846) a francia udvari chronique scandaleuse va- ben, st Erdélyben és Szlavóniában is. Hazánkban
lóságos tárháza. B. családja egyébiránt a
hite- ma is számos Beseny, Besnyö. Besenovo, Beszlességét kétségbe vonta.
nk, Pecsenyéd stb. heljTiév fordul el. A besenyBeaeny, 1. kisk. Besztercze-Naszód wa.. bese- telepeknek még a XIII. sz.-ban is kiüön ispánjaik
nyi j.-ban, (1910) 715 német és oláh lak. u. p. ós és biráik voltak s fbirájuk maga a nádor volt.
u. t. Besztercze.
2. B., kist Alsó-Fehér vm., Nemzetiségökrl a tudósok nincsenek egy véleI. Székásbesenyö.
ményen. Vámbéry szerint «nem a keleti törökBeseny, 1. János. 1350-ben N. Lajos király al- sóghez tartoztak, hanem ama nyugati török
lovászmestere volt s mint ilyen részt vett a nápolyi népekhez, akik a XI— XH. sz.-ban a kunok neve
hadjáratban. A beneventói harcban nagyon kitnt. alatt szerepeltek s két századdal utóbb mint noEgymaga három német zsoldost vágott le, noha a gai-ak, kazán-ok és turkomán-ok. a Kaspi-tótól
harmadik
fején súlyosan megsebesíté. 1353 a Krim-f élszigetig laktak. A kún és beseny, üz és
nov. 26-án egy zólyom^^negyei vadászaton meg- palóc elnevezések csupán a családi, ági és nemmenté a király életét, megölvén a királj-t már zetségi viszonyt jelz különféle elnevezései egy
földreteperó és a lábán megsebesít medvét. Élt ugyanazon népnek». Roessler tagadja a B. és

(

1910)

:

;

;

;

:

m

:

—

;

t

még

1383.

is.

Ekkor veszprémvmegyei fispán kunok ilyen azonosságát. Hunfálvy pedig

azt

Ót küldötte Mária királyné kormánybiztoskép hirdeti, hogy a beseny nép ugor, tehát rokon volt
a dalmát városokba, hogy azokat megnyugtassa a magyarral: a kún nép ellenben török. V. ö.
és hségben megtartsa. (Hist. Huns:. Fontes Dom. Jemey János, Keleti utazása I. 227—70 VámHL 161 166. Márki, Mária királj-né 38.)
Hunfaliry Pál,
béry, Magyarok eredete 96—1 8
volt.

;

;

;

Besenytelek
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Magyarország Ethnograflája 353—360, 402—405
Boessler, Rumanische Studien (Leipzig 1871).
Besenytelek (azeltt Besseny), nagyk. Heves vm. egri j.-ban, (1910) 3370 magyar lak., postahivatal u. t. Mezötárkány.
Besenyszög, nagyk. Jász- Nagykun- Szolnok
vm. jászsági alsó j.-ban, (1910) 4793 magyar lak.,
B. községi hitelszövetkezet, keresztény fogyasztási és értékesít szövetkezet, postahivatal, telefonállomás.
Besigheim, járási székhely Neckar württembergi kerületben, keskeny, sziklás hegygerincen
a Neckar és az Enz között, vasút mellett, (1905)
3193 lak., trikóárú- és olajgyártással, gztéglagyárral és fürészmalommal, kitn bortermeléssel. A badeni örgrófok régi várát 1693. elpusztították a franciák.
Besigtháslián Ker. János, hírneves örmény
költ, szül. 1838., megh.1887. Elbb Parisban nevelkedett, majd Velencében az örmény mechitaristáktól nyert nevelés után Konstantinápolyban telepedett meg, hol mint költ és mfordító hímévre
tett szert. Az örmény nemzeti színpad számára
több vígjátékot írt. Történeti drámái közül az
Arsák és Váhu címek legjelentékenyebbek. Eredeti költeményei közül legnagyobb hatást azokkal a dalaival ért el, melyeket 1862. a zeithumi
felkelés idejében írt. B. mint mfordító is kitnt
több francia és angol költeménynek örményre való
átültetésével. B. dalai közül egynehány magyarul is megjelent Simay János fordításában.
Bésígue [Bézigue, franc, ejtsd: bezig). Francia
eredet, Angliában elterjedt hazárdjáték nálunk
nem divatos. Szabályai a mariage és piquet szabályaiból vannak összekombinálva. Ketten játsszák
két játszma piquet-kártyával, 8-8 kártyát osztanak
ki, atout-t vetnek fel, a többi pedig talonba kerül, honnan minden ütés után felvesznek egy-egy
lapot a játszók. A piquethez hasonlóan itt is vannak bemondások a négy disznó 100, négy király
80, a négy dáma 60, a négy bbe 40 pontot számít.
A király és dáma atoutból 40-et, egyéb színben
húszat ér. A pique dáma és a karó bbe bésigiie,
8 40-et ér, ha e kombináció kétszer van meg, úgy
azt dupla bésigue-nék. nevezzük, s 500-at ér. A
quint major atoutban 250-et, más színben 150-et
számít, kz egyes lapok következ értékek: disznó
10, király 4, dáma 3, bbe 2, tízes 10, atout Vll-es
10. A bemondások csak akkor érvényesek, ha a
:

;

;

:

bemondónak van már

ütése.

Míg van

talon,

nem

kell színt színre adni.

Besik, város Szaloniki európai török vilajetben, a hosszúkás B.-Göl északi partján, 2500 lak,
A B.-Göl, az antik Bolbe-tó lefolyása az Orfanóiöbölbe torkol és az által a Khalkhidike-félszigetet
a szárazföldtl csaknem egészen elvágja.
Besika-öböl,

1.

Bezika-öböl.

Besik-Tas (a. m. bölcsk, a régiek lasonion-ja,
a bizánci korban Diplokionion), Konstantinápoly
külvárosa, 4 km.-re az Aranyszarvtól. A koUuk
azaz rendrállomás mellett van a híres török kalóznak, Hatreddin (Barbarossa) pasának (meghalt
1546) platánoktól beárnyékolt sírja. Itt van továbbá a B.-i nagy mecset, amelyet Szinán pasa a
XVI. sz.-ban építtetett, végül a mevlevi dervisek egy kolostora, a jámbor Jaja effendi seiknek
:

—

Besnard

síremlékével, amelyet sok zarándok keres föl. B.
K.-i végében áll a Jildiz-kioszk, Ortaköi falu felé
pedig a Csiragan-palota, amelyben 1876. AbdulAzizt meggyilkolták. L. Kmistantinápoly.
Besimbák, kisk. Fogaras vm. alsóárpási j.-ban,
(1910) 562 oláh lak., vasúti állomás; u. p, Alsóvist
p. u., u. t. Alsóvist.
Beáka, adóközs. Szerem vm. ópazuai j.-ban,
(1900) 3074 német és horvát-szerb lak., vasúti állomás, posta- és táviróhivatal.
Beskow, város, 1. Beeskow.
Beskow, Bemhard, svéd költ, szül. Stockholmban 1796 ápr. 19., megh. 1868. Ismételt dóieurópai utazások után 1814. az udvari kancelláriánál hivatalt vállalt s 1824. Oszkár trónörökös

magántitkára lett. Ugyanez évben Sveriges anor
(Svédország sei) c. költeményeiért a svéd akadémia nagy díját nyerte el 1830. a stockholmi
;

királyi színház igazgatója, 1833. udvari marsall,
végre késbb az akadémia titkára, majd elnöke

Nemzeti tárgyú drámái, mint Erik den fjortonde (XIV. Erik) 1828; Gustav Adolf i Tyskland
(G. Ad. Németországban) 1838 stb., Schiller színmüveinek cselekvénynélküli, szónoklás utánzásai.
Említendk még müvei közt Vandrings minnen
(úti emlékek), 1833—34, két kötet továbbá Minuesteckningar (emlékrajzok), a svéd akadémia
meghalt jeleseinek ílnom és mesteri jellemzései stb. összes drámai mvei 3 kötetben jelentek
meg (Stockh. 1836-1838) és németre Öhlenschlager, a híres dán költ fordította ket (Lipcse
lett.

:

;

:

1841—43).
Beslay (ejt«d: beié), Charles, francia szocialista,
szül. Dinanban, Bretagneban, 1795 júl. 4., megh.
Neuchatelben 1878 márc. 30. Froudhon híve. Az
1830-iki választásoknál a köztársasági ellenzékhez tartozott. 1848. újból a kamarába választatván,
mint köztársasági egyedül ellenezte a legfelsbb
hatalom Cavaignac-ra való átruházásának javaslatát. Napóleon államcsinyje ellen szülföldjén felkelést próbált szervezni, de földijei nem támogatták. Az Internationale alapító tagja volt, J 871-ben
korelnöke lett a párisi commune tanácsának, amely
mentette meg
a Banque de Francé élére állította
azt a kifosztástól. Becses adalék a kortörténet;

hez:

Mes souveniré 1830—1848—1871

c.

(Neu-

m-

chatel 1873) és a La vérité sur la Commune c.
vei (Bruxelles 1877). V. ö. Grandé Encyclopédie
VI. 493.
Beslia, az önkéntes török lovasság egyik fajtája, mely a mai basibozukokhoz volt hasonló.
A magyar hódoltság vidékein, fleg pedig a vég-

várakban voltak alkalmazva.
Beslik V. heszlik, 1829 óta járó török aranyos ezüstpénz. Különösen az ezüstérmet nevezik
bejasz-hesliknek v. ötösnek is, a. m. 5 piaszter.
Ennek súlya 6018 g., finomsága 0830, értéke kej K.
BeSlinec, adóközs. Belovár-Körös vm. éazmai
j.-ban, (1900) 1255 horvát-szerb lak. ; u. p. IvanicKloátar, u. t. Ivanié vár.

reken

Besnard (e^tsd: benár), 1, Armand Louis Charles
Gustave, francia tengernagy, sztil. Rambouille^
ben 1833 okt. 11., megh. Lorient melletti kastélyában 1903 júl. 15. Részt vett a krimi, az osztrák
ós a kinai hadjáratokban és az 1870—71. po-

I

::
;

:

—

BesnUk

rosz-francia háborúban. 1879 óta GK)ngeard tengerészeti miniszter, azután pedig Jaurés tengernagy oldalán mködött. Utóbb vezényelte az
indo-klnai hajórajt, mire 1892. altengernaggyá
ée Breet tengerészeti parancsnokává nevezték
ki. 1895-ben tengerészeti miniszter lett a Ribo^
féle, 1896. pedig a Méline-féle kabinetben. 1898
jún. visszalépett.
2.

B.,

Paul ^/ier<, francia fest, szül. Parisban

A

École des Beaux-Artsban
volt tanítványa, 1874.
elnyerte a római dijat, 1879— 1881-ig Londonban
élt és fóleg arcképeket festett. Képei eleinte a
francia plein-air festészet irányát követve hideeek, fakók, de rendkívül finom megflgj'elésröl tanúskodnak, utóbb az impresszionisták vívmányai
mind nagyobb hatást gyakoroltak reá. A legmerészebb világítási hatások ábrázolásával próbálkozik meg: erós mozgalmasság, megkapó színek
jellemzik mvészetét, mely különösen a nagy,
dekoratív feladatokban érvényesül és ezen a téren az impresszionizmus önálló továbbfejlesztését
és értékesítését mutatja. Képeinek hosszú sorából
kiemelendók: Legros arcképe (1881 Paris, Musée
du Luxembourg); Femme nue qui se chauffe
(1887, u. 0.); MmeRogerJourdain arcképe (1885);
A mvész családja (1890) Mme Réjane híres képmása (1898) Algeri kiköt alkonyatkor (1895
Paris, Musée du Luxembourg) stb. Legkiválóbbak azonban nagy dekoratív müvei a párisi
Éoole de Pharmaciet díszít 17 képe (gyógyító
erej növények és azok hatása, betegség, gyógyulás, a föld története, 1884- 88) a párisi Hotel de
Vilieben a Sálon des sciences allegóriái képei (a
mennyezeten Az Igazság a tudományokkal, 1890—
Lile heureuse (19Ö2 Paris, Musée des árts
91)
décoratifs)
festménysorozat a berck-sur-meri
Cazin-Parochaud-kórház kápolnájában, stb. Legújabb, részben még befejezetlen mvei, melyekben, mint a bercki festményekben is, a gondolatok mélysége egyesül az eladás virtuozitásával
184-9 jún. 2.

párisi

Brémondnak és Cabanelnek

;

;

:

;

;

;

négy nagy festmény a

párisi kiállítás Petit-Palaisjának kupolájában : gondolat, Az anyag, A plasztika, A mi.sztüca, továbbá a párisi Théátre Fran9ais

A

kupolájának nagy festménye. V.

ö.

Mourey, Al-

bert B. (Paris 1906).
Besnök (be»nuc). így nevezték a felvidéken a

középkorban a király kutyapecéreit Árpádházbeli
korában. Kmli ti ket III. Endre
király egy 1293-iki oklevelében: «caníferis nostris
de Somugy [de districtu de Scepus (a szepesvmegyei Somogy- [Schmögen]), quos vulgáris locutio
Besnucos appellat.» Az elnevezés a szláv «pesz»
a m. kutya szóból származik (pesznik).
uralkodóink

Besnyö,

Máriabesny.
Besobrasow Vladimir, 1. Bezohrazov.
1.

Besorozás, 1. Sorozás.
Besózás. A hús eltartásának egyik módja, amidn a friss húst konyhasóval, salétrommal és különböz fszernövényekkel dörzsölik be. Salé-

trommal

—
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minden része bedörzsöltessék,

hogy fleg a

s

csontok mellé is jusson ezen keverékbl. A besózott húst fa- vagy kedényekbe szorosan kell
berakni, hogy a leveg közüle mennél jobban kiszoríttassék, s azután sós vízzel kell leönteni,
hogy a víz az egészet beborítsa. Idközönként,
2 3 naponként a hús megforgatandó. Régebben
külföldön szokás volt a marhahúst is besózni, st
részben még szokás ma is, s erre a célra is sóból,
salétromból és cukorból álló keveréket használnak, amely keverék álljon 16 rész sóból, fél rész
salétromból és egy rész cukorból. Ma már azonban, különösen a marhahúst, inkább htházakban
konzerválják. A sózott hús fzés közben sohasem
puhul meg annyira, mint a friss hús, mert sózás
közben a húsrostok nedveiktl megfosztatnak. Nagyon elterjedt eledel a besózott hal, de úgy ennek, mint a besózott húsféléknek állandó élvezete skorbutot okoz. A zsidóknál besózásnak nevezik azt, hogy a húst, mieltt megfzik, fél óráig
vízben áztatják, azután ersen megsózzák, és így
hagyják még teljes óráig, hogy ezen az úton a
vért eltávolítsák. A húst csak akkor szabad megfzni, ha már a sót lemosták.
Bess (ang.), az Elisabeth (Erzsébet) név becéz

—

rövidítése.

Bess.^ növénynevek mellett Besser Wílhelm
nevének rövidítése. Szül. Innsbruckban 1784 júl.
7., a botanika tanára s a növénykert igazgatója a krzeminieci líceumban (Volhinia), megh.
u. i. 1842 okt. 11. Galícia, Volhinia és Podolia
flóráját ismertette. Fbb müvei Primitiae Florae
:

Galiciae Austriaeeae utríusque (Viennae 1809)
Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia,
Podolia etc. coUectarum (Vilnae 1822).

Bessarion, Basüius v. Johannes, niceai érsek,
Trapezuntban 1395 körül, megh. Ravennában 1472 nov. 18. Szt. Vazul rendjébe lépett, majd
niceai érsek lett. Mint ilyen elkísérte VII. János
Palailogos császárt, ki nyugaton a törökök ellen
szül.

keresett segítséget, Rómába és nagy része volt
abban, hogy a görög egyház egyesülése a rómaival a Ferrarába összehívott, majd Firenzébe áthelyezett zsinaton 1439 jül.6. létrejött. Ugyanaz év
dec. 18. IV. Jen pápa bíborral tüntette ki és ez idtl kezdve állandóan Olaszországban tartózkodott.
II. Pius a konstantinápoljri patriarcha címmel ruházta fel. Majd 1450—55. V. Miklós pápa a bolognai legácíót bízta reá. Rendkívül értékes könyvtárát a velencei Szt. Márk könyvtárnak adományozta. Munkáinak legteljesebb gjiijteménye
Bessarionis opera omnia, MignePatrologia graecajában 161. köt. (Paris 1866). V. ö. Bandini, De
\ita et rebus gestis B. (Roma 1777) Vast, Le cardinal B. (Paris 1878)
Goethe, Studien und Forschungen über das Lében n. die Zeit des Kardinals B. (1871).
Besse János Károly (ógyallai), utazó, szül.
Ógyallán, Komárom vmegyében, 1765., de már
1790-tl csaknem állandóan külföldön élt s
:

;

azért, hogy a színét megtartsa. Nálunk 1813—16 közt Parisban a Mercure étrange szerleginkább a sertéshúst szokás ilyen módon kon- kesztjevolt. Utazásai közül, melyek Kelet- Indiára
zerválni, egy kg. húsra 2>/, deka konyhasót szá- és Madagaszkárra is kiterjedtek, legismertebb
mítva, amelyhez egy kevés salétromot, cukrot, 1829-iki útja a KaukázusbanHumboldt kíséretében.
fszer gyanánt pedig babérlevelet, borsot, szeg- Ezt az útját könj-vben is megírta ily címmel
ft adnak. Fontos dolog, hogy e keverékkel a hús Voyage 9n Crimée, au Caucase, en Georgie, en

:

—

Bességres
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Arménie, en Asie Mineure et a Constantinople en berlini akadémia (Leipzig 1880). V. ö. Durége,
1829 et 1830, pour servir h l'histoire de Hongrie B.'s Lében und Wirken (Zürich 1861).
(Paris 1838). B. a legelsk közé tartozik, ki az
Bessel-féle függvények, 1. Függvény.
Bessels, Emil, német természetbúvár és sarkBlbruzt megmászni igyekezett ezenkívül minde;

magyar történelmi nyomokat is, me- vidéki utazó, szül. Heidelbergben 1847. jún. 2.,
lyekrl öt jelentést küldött József fherceg nádor- megh. Stuttgartban 1888 márc. 30. 1869 indult
hoz (megjelentek a Tudományos Gyjtemény 1829 els sarkvidéki útjára, de ez nem sok eredménynütt keresett

és 1830. évfolyamaiban). Irt még B. francia nyelven török nyelvtant is (Pest 1829), melyhez fran-

cia-magyar-török szótárt csatolt.
Bességes (ejtsd: besszézs), város Gard francia départementban, a Céze partján, vasút mellett, (i906)
8775 lak., a céze-i széntelepek középpontja, kohókkal, üveggyártással, selyemszövkkel, élénk
bor kereskedéssel. A Jussieu-család (1. o.) szülvárosa.
Bessel, Friedrich Wilhelm, az újabb kor legna-

gyobb német csillagásza, szül. Mindenben 1784 júl.
22., megh. Brémában 1846 márc. 17. Kereskedi
pályára lépett itt minden szabad idejét a matematika és csillagászat tanulmányozására fordította.
4 évig észlelt Schröter magán- obszervatóriumán
Lilienthalban. 1810-ben Königsbergbe hivatván,
megalapította az ottani csillagvizsgálót, melyet
;

kitn

Reichenbach-féle mszerekkel látkülönösen a Fraunhoferf éle héliometerrel oly kitn megfigyeléseket végzett, hogy a csillagászati észlelés mvészete a tökéletességnek eddig nem is sejtett fokára emelkedett. B. a csillagászat matematikai elméleteiben
is ritka jártassággal birt s e téren is alapvet fontosságú munkát végzett. Pontosabb munkái:
AstronomischeBeobachtungen auf der Sternwarte
zuKönigsberg (Königeberg 1815— 1846); Pundamenta astronomiae deducta ex observationibus J.
Bradley (u. o. 1818), melyek Bradley megfigyeléseit tartalmazzák Untersuchungen über das
Vorrücken der Nachtgleichen (Berlin 1816); Untersuchungen über die Lange des einfachenSeeundenpendels für Berlin (u. o. 1828) Tabulae Regiomontanae reductionum observationum ab a. 1750u8que
ad a. 1830 computatae (Königsberg 1830) Gradmessung in Ostpreussen und ihre Verbindung mit
preussischen und russischen Dreiecksketten (u. o.
1838) Astronomische Untersuchungen (Königsberg 1841—42, 2 köt.) Az 1824-33. évig bevégezte a 75,011 csillagon tett megfigyeléseit, melyek az égboltozat 15" é. sz. és 15" d. sz. elhajlású
zónájában feksznek. Legérdekesebb kisebb munkái közé tartoznak Messung der Entfemung des
61. Stems im Stembild des Schwans, Schumacher
Astron. Jahrb. c. folyóiratában (1839) ez magában
foglalta az állócsillagok parallaxisáról szóló probléma els kielégít megoldását. B. legfontosabb
munkáihoz tartozik egy 1844. megjelent értekezés,
mely a Sirius és Prokyon saját mozgásának változásait vizsgálja, amibl B. arra következtetett,
hogy e csillagok körül sötét, láthatatlan kisórö
kering. A késbbi kor hatalmas távcsöveivel sikerült a kísérket tényleg meg is találni. B. PopuláreVorlesungen über wissenschaftlicho Gegenstande c. munkáját Schumacher (Hamburg 1848)
adta ki Abhandlungen (Leipzig 1876, 3 kötet) és
Re(!ensionen (u. o. 1878) c. munkáit R. Engelmann
tette közé. Levelezését Olbers-szel Erman adta ki
Leipzig 1825), Gauss-szal való levelezését pedig a
1819.

tak

B mszerekkel,

el.

;

;

;

;

:

;

;

nyel járt. 1871-ben az Egyesült-Államokba hívták meg, hogy Hall Ch. F. kapitány expedíciójának orvosa legyen és tudományos munkálatait vezesse. 1871
1873. a Smithsundon át eljutottak az é. sz. 81" 26'-ig, ameddig még más
hajónak nem sikerit elérni. Azonban a hajó (Poláris) és az összes gyjtemények ottvesztek a jégben. Német folyóiratokban és az United States
geological and geographicalsurvey BuUetínjaiban
megjelent dolgozatain kíviU a Poláris-expedíció
útleírásának (Scientiflc results of the United States
Arctic expedition) els részét (Physícal observations) írta és németül a Die amerikanische Nordpolexpedítion (Leipzig 1878) cím mvet. Hagyatékából Anilígka, poetische Erzáhlung aus dem
hohen Norden (Stuttgart 1891) c. mvet Baisch
0. adta ki.
Bessemer, több helység neve az északamerikai
Egyesült-Államokban; jelentékenyebbek: 1. B.,
Michigan államban Wisconsin határán, Gogebic
eountyban, (1900) 3911 lak.; jelentékeny vasmüvek2. B., Alabamában,
kel és szénbányákkal.
Jefferson eountyban, (i9oo) 6358 lak.; acélm-

—

:

—

vekkel.

Bessemer, Henry,

sir,

angol mérnök, szül.Hert-

fordshíreben 1813., megh. Londonban 1898 márc.
15. Híressé vált az acélgyártásban általa feltalált
korszakot alkotó s róla elnevezett Bessemer-rendszer által. Már fiatal korában szép vagyont szerzett több találmányával. Hosszas kísérletezés után
1856. lépett fel fentemlített találmányával, mely
az acéliparnak hamarosan nagy jelentség fordulatot adott. Angliában jelenleg 55-ször annyi
acélt gyártanak, mint azeltt a régi rendszer szerint s egy tonna acél ára 50—60 font sterlingrl
5 fontra szállt alá. 1 871-ben B. az Irón and Steel Institute of Great-Britain elnöke lett s mint ilyen az

arany Bessemer-érmet alapította. 1879-ben a Royal
Society tagja lett, a királyné ugyanazon évben
nemességet adományozott neki, 1880. pedig London városa díszpolgárául választotta. Ismeretes
még egy másik találmánya is, a tengeri hajó-szalon, melyet ép úgy függesztenek fel, mint a kompaszt s a hajó bármilyen ingadozásánál megmarad vízszintes állásában s így megakadályozza a
tengeri betegséget.

Bessemer-acól, az az

acél,

melyet

2o/o szilíciu-

mot tartalmazó ömlött nyers vasból olyképen gyártanak, hogy rajta levegt fúvatnak keresztül. L.
Bessemer ós Vas.
Bessemer-körte,

1. Vas.
Bessenyei. Több, egymástól egészen különböz
régi magyar család neve, melyeknek sei rendszerint besenyk voltak, de találunk köztük olyanokat is, melyek valamely tsgyökeres magyar
nemzetségbl származtak, a B. nevet pedig csupán birtokuk, nem pedig eredetük után kapták.
A jelentékenyebb szerepet vitt B. nev családok
a következk

—

Bessenyei

állott,

miért Ferdinánd elkobozta bessenyei jószá-
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B. -család, mely a Fugyi, Izsákay
1. Atyai
és Karvai-családükkal egj'ütt a Zuard nemzetiségbl származott. Ez a nemzetség krónikáink
(Kézai, Márk stb.) szerint Léi (Lehel) vezértl
vette eredetét, aki Galgócz vidékét szállta meg.
Anonymus Nyitra, Galgócz, Trenesén stb. meghódítóinak Zuardot, Kaducsát és Hnbát mondja s

gát,

késbb azonban, midn Ferdinánd

szolgála-

tába lépett s mint ilyen, ecsedi várnagy volt,
\isszakapta. A késbbi nemzedékbl B. István a
miriszlói ütközetben esett el 1599. mint Báthory
András erdélyi fejedelem hú embere. B. Zsigmond
Thököly alatt kisváradi kapitány, majd szabolcsi
a nemzetség közvetlenül Zuarddal hozható kap- alispán, II. Rákóczi Ferenc udvarmestere és ezrecsolatba s Léi vezér legfölebb Zuard vérségéhez dese volt. Fia, László, a trencséni ütközetben esett
tartozhatott, de nem az öse a nemzetségnek. A el másik fla, Zsigmond, a mai nap is virágzó B.Zoard nembeli Zoard v. Zorard kapitányt különben család fenntartója, tle származik az újabb magyar
Kézai, Márk, meg a többi krónika is ismeri s tud- irodalom megteremtje, B. György (l. o.). (V. ö.
ják róla, hogy Olaszországot pusztította, csakhogy Széli F., A nagybessenyöi Bessenyey család.
ezt a 922-iki hadjáratot Attila korába helyezik.
Wertner M., A magy. nemzets. II. 324).
A már
2. Ezdeghei B. vag>' Beseny, ebbl való Pál, említetteken kívül nevezetesebb tagjai a család(l. Beseny
2.), ki horvát bán volt, fia Miklós nak:
1. B. Ferenc,y o\t orsz. képvisel, sztll. Kiskun1435. emUttetik. (Ka^y I., Magy. Csal. IL 6L)
3. Galánthai B. -család, pozsonymegyei eredet halason 1840 jún. 14., megh. 1904 dec. 23. 1867család, mely késbb a dunántúli vmegyékbe szár- ben Temes vármegye els aljegyzjének, 1871.
mazott és ott virágzott tovább. Az elnevet adó fjegyzjének választotta. 1875-ben ügyvédi páGalánthát Pozsony vármegj'ében a család li25. lyára lépett és a temesvári ügyvédi kamarának
kapta. Fiágon a esahid leszármazását az 1569 titkára, majd elnökhelyettese lett. 1883-ban viszkörül elhalt Tamás fiai Györg>% Ist\'án és Imre szatért a vmegyei szolgálatba és Temes vmegj'e
viszik tovább. A család els névleg ismert se központi fószolgabirája lett. 1891— 1901-ig szaPál, ki 1380 körül említtetik. Nemességújítást és badelvüpárti képvisel volt; felszólalásaiban mincímereslevelet B. István zalaegerszegi várkapi- dig érdekesen vegyült össze a páthosz a humortány, kir. asztalnok és test\'ére Ferenc kaptak. ral. Irodalmi téren is mködött, bár rendszerteA XVIII. sz.-ban élt László (szül. 1739) fiai közül lenül, számos lapban jelentek meg tartalmas
János az idsebb, Lajos az ifjabb ág megalapítója cikkei és humoros apróságai, önálló munkát nem
lett. Az idsebb ágból származó B. Ferenc vezéradott ki, költeményeit nem gyjtötte össze.
ömagj- (szül. 1839.) 1909. biirói rangot nyert, meg2. B. György, költ, a magyar irodalom újabb
engedtetvén neki, hog>' nevét, elnevét és címerét korszakának megnyitója, a franciás iskolának
a XVIII. sz. második felében kihalt Szentgj^örgy- megalapítója és vezére, szül. Berczelen (Szabolcs
völgyi báró Bakach-családdal egyesíthesse és a vm.) 1747., megh. Berettj-ókovácsiban 1811 febr.
háró Bakach-B. nevet használhassa. A báró Ba- 24. Fogyatékos mveltséggel, melyet a sárospakach-családdal a B. -család nágon rokon volt, taki kollégiumban és a szüli háznál szerzett,
ép így nágon rokon a család az Esterhíízy-csa- 1765. \'megyéje ajánlatára a bécsi magyar teetrláddal is, mely szintén a leányági származás út- séghez kerülve, egyidóre átadta magát a nagyjíín jutott a galánthai elónévhez.
város élvezeteinek. Egy-két esztend múlva föl4. Nagybesenyi B.-család, a Szolok (Zolouk) eszmélt
észrevette azt a nagy rt, mely
a
;

—

:

t

;

vette eredetét. E nemzetség birtokai részint Veszprém, részint Heves vmegyében
feküdtek s alapítója ama Zoloúcu lehetett, kinek
apja Usubuu a honfoglaláskor Anonymus szerint
éppen Veszprémet foglalta el s érdemeiért Árpádtól Veszprém várát kapta. A hagyományból annyi

nemzetedbl

elfogadható históriai ténynek, hogy a nemzetség
az smagyar nemzetségek közé tartozott és Veszprém vidékét szállta meg. E nemzetség tagjai
közé tartoztak Mortunus fiai I^ászló és Márk, kik
1270. említtetnek. Lászlónak csak egy leánj-a,
Enid marmlt Márknak pedig két Ha volt Roland,
a Szalóky-család se és ifjabb vagy erdteleki
Márk, ki 1322. bessenyei Ist^•án és Ivahun fiainak
Bessenyön lev birtokrészét megveszi. Ifjabb
Mtrk ispánnak három tla volt: László (1347),
Miklós U348— 73), kinek fiát Kápolnás-Erdteleki
Miklósnak nevezték és B. Imre (1348—1373). Ennek tíz fla volt, kik közt László vált ki, Zsigmond király hú embere a Nápolyi l^zló által
támasztott zavarok közt. László tia Mihály 1452.
Német László királytól címeres levelet kap s
li59-tl 1478. bekövetkezett haláláig alnádor volt
és Mátj'ástól több birtokot kapott adományba. MiháljTiak Gyöi^y tlától származott unokája, ifjabb
Mihály a mohácsi vész után János király pártjára
:

Révai Xayy Ltstktma. Ul.

:

hOl.

nyugat mvelt ifjaitól elválasztja. Szégyenében
neki feküdt a munkának s törhetetlen akaratervel pótolta a mulasztásokat
nyelveket tanult,
németet és franciát, tanulmányozta a modem irodalmakat és színházat. De észrevette azt is, hogy
;

ö, hanem a hazája is messze elmaradt
a nyugat kultúrájától, különösen a francia nemzetétl, amely akkor, Voltaire korában, egész Európában vezérszerepet játszott. Egy nagy gondolat
fogamzott meg lelkében amint kiemelkedett a
lelki sülyedésbl, kiemelni nemzetét is a százados
elmaradottságból. A külföldi viszonyok megérlelték benne a gondolatot, hogy a nemzet boldogsága a kultúrától függ, ennek meg az irodalom és a nyelv a kulcsa. Nyelvünk fejletlen, mert
fönemességünk és köznemességünk egj^aránt elhanyagolja ki kell tehát mvelnünk s ezzel fölemeljük nemzetünket is. Egy külföldi út (1769.
Olaszországban) még jobban megersíti szándékában s mikor a 70-es évek legelején fölismeri

nemcsak

:

;

az eszközöket, szívvel-lélekkel munkához lát
Tudja, hogy
ember ereje nem elég a nagy
föladat megvalósításához, hiszen arról volt szó,
hogy egy egész irodalmat teremtsen, írókat ós
olvítöóközönséget, ezért társakat keres. Eleinte
bécsi testrbarátait nyeri meg. Bárótzit, Barosayt,

^y

14

;:

—
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bátyját Sándort, majd csatlakoznak hozzá magyarországi írók, az öreg Orczy, ki már a század
közepe óta irogatott, Ányos, késbb Pétzeli s Így
megalakult a franciás iskola, mely a francia fölvUágosodás eszméit, a francia költi szellem alkotóit és formáit akarja átültetni a magyar
irodalomba s ezzel friss vért önteni petyhüdt kultúránkba. Mikor mint irodalmunkban az els irodalmi agitátor buzdításaival, levelezésével elkészítette a talajt, 1772. föllép s egyszerre négy nagyobb magyar költi munkáját bocsátja a nyilvánosság elé. S innen kezdve tíz évig szakadatlanul dolgozik úgy, hogy 1782-ig 24 munkája je-

meg

nyomtatásban.
1773. kilépett a testíirségbl s Beleznay Miklós,
a ref fkonzisztórium elnöke, a királyné egyenes
megbízásából konzisztóriális titkárnak nevezte ki
2000 frt fizetéssel, melyet B. a négy ref, szuperintendenciától húzott. Hitfelei azonban nem voltak megelégedve mködésével, ezért egyideig
mint Beleznay magántitkára mködött, majd ellenségei innen is kitúrták. Ekkor, exisztenciájában veszélyeztetve s hogy nagyratör terveit, hazája szellemi fejldésének irányítását, tovább is
folytathassa, áttért a kat. vallásra, amire a királyné már régen ösztönözte. Jutalmul 2000 frt évi
kegydljat s az udvari könyvtár tiszteletbeli rének címét kapta. Ugyanekkor egy régebbi tervét
is iparkodott megvalósítani: a magyarországi
író barátait tudományos egyesületbe, akadémiába,
akarta egyesíteni. Röpiratokat írt terve érdekében s már az alakulást is megkezdték, Orczy Lrinc volt az elnök, B. és Ányos a titkárok, de
közbejött a királyné halála, ami B.-re egyébként
is végzetes lett a takarékos II. József megszüntette eddigi kegydíját. Másfélévig mindenfélét
próbált, hogy fönntarthassa magát a császárvá-

lent

.

:

még

borkereskedéssel is kísérletet tett, de
kísérletei csütörtököt mondottak. 1782-ben elkeseredve visszaköltözött anyjához Berczelre,
majd 1785. Biharba, berettyókovácsi birtokára.
Munkakedvét, energiáját a magány egyidre elvette, fásult kedéllyel gazdálkodott, de a 90-es
években újra föléledt, s bár vezetöszerepét az irodalomban teljesen elvesztette s irodalmilag
velt emberekkel alig érintkezett, ép oly lelkeserosban,

m-

déssel és kitartással irogatott, mint húsz óv eltt.
B kései munkák között akad elvétve egy-egy köl-

ti, de nagyrészük elmélked, filozofáló természet, egy elhagyott, öreged embernek rideg magányban támadó gondolatai erkölcsi, vallásos,
politikai és hazafias kérdésekrl. Nyomtatásban
egyet sem látott közülük. Utolsó éveit szeretett
unokahugának jelenléte édesítette meg s kárpótolta a családi örömökért, amelyek után különösen élete második felében annyira vágyódott. Kívánsága szerint minden egyházi szertaiiás nélkül
temették el kertjében, jeltelen sírba,
Nyomtatásban megjelent munkái közül a nevezetesebbek idrendben jigis tragédiája, öt játókban, versben, 1772, 2. kiad. 1899 Hunyadi
László tragédiája, három játékban, versben (toldalékul vegyes költeményei) 1772 Eszterházi vigasságok és Delfén (versek) 1772 Az embernek
próbája, filozófiai költ., Popé nyomán, 1772;
1803-ból való átdolgozása Az ember poemában e.
:

;

;

;

—
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kéziratban maradt Biida tragédiája, öt játékban,
versben, 1773, II. kiadás Attila és Buda tragédiája c, 1787 ;Lucanuselsökönyv€, 1776; Bessenyei György lársasága (gyjtemény a saját,
valamint az Orczy és Barcsay verseibl) 1777
Magyar néz, röpirat, 1777 ; Anyai oktatás (erkölcsi levelek) 1777; A\füósófus, öt felvonásos
vígjáték Destouches nyomán, 1777, másodszor
1881, 1792-ben színre is került; Hunyadi János
;

1778 Magyarság, röpirat
a magyar nyelv és kultúra érdekében, 1778;
Holmi, filozofáló, irodalmi és költi tartalommal,
1779
Hármas vitézek, Votaire Le triumvirai
c. szomorújátékának fordítása, 1779
Galant levelek (franciául is Lettres Galantes) év nélkül
(valószínleg 1779-80); JEgy magyar társaság
iránt való Jámbor szándék (1781), röpirat egy
magyar tudományos akadémia érdekében, Révai
Miklóstól 1790. kiadva. Halála után jelentek meg
élete és viselt dolgai,

;

;

A

;

:

A bihari remete, filoz. és erkölcsi elmélkedések,
1894?
A természet világa vagy a józan okosság,
;

nagy terjedelm tanköltemény, 1898 Lais vagy
;

az erkölcsi makacs, öt fölvonásos verses vígjáték, 1899. Kéziratban ránk maradt mvei közül f ontosabbak Mátyás király, töredékes eposz
hat énekben (mutatványok belle Kassai M. Múzeum I.) Debreczennek siralma, tanköltemény,
mely a nagy debreczeni tzvész leírásához kapcsolódik Tarimenes utazása, filozófiai, ill. állampolitikai regény, Mária Terézia uralkodásának
idealizált rajzával A méltóság keserve, tanköltemény (lappang) A magyar nemzetnek szoká:

;

;

;

;

sairól

stb.,

Magyarország kultúr-története a XI.

sz.-ban, Voltaire szellemében dolgozva;

nak

viselt dolgai
lása, politikai

Rómá-

Magyarország törvényes

mAAz
;

ál-

értelemnek keresése, filozófiai fejtegetések
törvénynek útja.
B. jelentségét nem szabad mveinek esztétikai
értéke alapján megítélni. Amit írt, az nagyrészt
nem eredeti, hanem átdolgozás vagy utánzás.
Mintáit jobbára a francia irodalomból vette s els
sorban Voltairet követte, kinek hatását filozófiai,
;

;

politikai,

költi müvein mindenütt meg lehet

is-

merni. Mvészi szempontból is fogyatékosak s
emiatt ma már mind elavultak. Irodalomtörténeti
értékük azonban kétségtelen. Müveivel átültette
országunk földjére a francia fölvilágosodás eszméit s ha mint magyar nemes és buzgó keresztény, a francia szellem túlzó szabadelvüsógót mérsékelte is, bátran küzdött érettük. Drámái új
csapást jelentenek irodalmunkban. Szakítva a
francia klasszicizmus poétikai szabályával, nemcsak ókori tárgyat dolgoz föl, hanem tárgyért viszszanyúl a hún-magyar mondavilágba, fordításaival ráirányítja a figj^elmet a külföld elismert alkotásaira s elterjeszti a páros rím Zrinyi-verset,
Arany János késbbi epikus versmértékét. Igazi
jelentsége azonban a mveldés terén van. Kitzvén a célt legyünk minél európaibbak, hogy
minél magyarabbak lehessünk (Beöthy), egj'fell
újra megteremti azt a kapcsolatot nemzetünk és
a mvelt nyugat között, melyet a nemzetietlen
kor ketté tépett, másfelöl hosszú id múlva elször egységbe foglalja a kultúrát és az irodalmat.
:

Irányítja,

munkával

tartalommal

tölti el

szellemi életünket,

látja el az olvasót és írót,

közüggyé

;

—
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Bessiéres

B«8senyö-csaí<íí/. Több régi magyar család
emeli az irodalmat, mely addig minden Írónak
magánügye volt Emlékét az utókor elbb Bé- neve, melyek általában véve beseny eredetüekre ttyókovácsiban síremlékkel (1883), majd szobor- nek tekinthetk. Ilyenek: 1. alapi B., a fehérvmeral örökítette meg. melyet Kallós Ede mintázott s gyei régi Alapy-család egyik elágazása az alapi
Batthyány és alapi Salamon családokkal együtt.
Nyíregyházán 1899 máj. 9. lepleztek le.
Irodalom, závodsaky Károly, B. Qy., 1878 BtdiMgi Alkdir, Ezen ág alapítója alapi János fia 6. Benedek, ki
A nu^. Ur. testnég tört., 187Í Beöthy Zsolt, A ssép- 1432. imokatestvéreivel, alapi Salamon
unokáipróMi elbecsélés, U. k. 1887 SiélI Farkas, A B.-család története, 1890; a. a., A bibari rem«t« 1894-iki kiadásának val egjnitt új adománjt nyert Zsigmond királybevesetésében Zoványl Jen, B. mint re(. föcons. titkár, tól fehérvmegyei alapi birtokára.— 2. kajdacsi B.,
1909; Csássár Elemér, B. akadémiai törekvései, 1910.
melybl Péter 1399. említtetik.
3. lyahai B.,
3. B. Sándor, B. Gyöi^ testvérbátj'ja, testr és a somogyvmegj'ei Jaba községben 1295. említmfordító, szül. Berczelen (Szabolcs vm.) a XVIII. tetik lyabai B. Benedek, kinek özvegye Patai
sz. 40-e8 éveinek közepén, megh. 1809. Mint öccse, Gyöngy asszony egy férjétl örökölt szllót Berö is korán (1764) fölkerült Bécsbe a testórséghez, kiben Bok fia Nagj' Jakabnak elad, Jabán késbb
majd 1773. a dragonyosokhoz tették át. Részt vett a lyabai, ugali és nezdei B. -családok voltak
4. nezdei B., talán az imént ema bajor örökösödési és a török háborúkban, de ko- a birtokosok.
rán nyugalomba vonult s sznlvármegj-éjében, iitett család egj-ik elágazása. Ebbl való a XIV.
Kelinczen dolgozgatott 1809. bekövetkezett halá- század második felében élt Mátyás mester, ki neláig. Öccsének biztatására s a bécsi testörök pél- jével Orsolyával, Ugali Pál bán és országbírói
dájára ó is irogatott. Egy-két versén kívül csak ítélmester leányával Somogy vmegj'ében igen
egy nagyobb dolgozata maradt ránk, Milton for- sok birtokot örökölt. Mátyás testvérei János és
5. rsi B-, fehérvmegyei csadítása, mely Elvesztett paraditsom c. alatt két András voltak.
köteti)en Kassán 1796. jelent meg (s még három- lád, melybl való Gergely fia András, ki fiaival,
szor: 1817, 1866, 1874) s az Elvesztett paradicso- Antallal és Andrással együtt 1347. Gyula-Örs
mon kívül magában foglalja a Visszanyertet is. község birtokára nézve Gergely mester, a fehérMilton költeményét nem angolból, hanam francia vmegyei besenyk ispánja és Igari György, Xaszátdolgozásból fordította s prózában. Esztétikai ér- lai János és Zedregi Mátj'ás, a beseny nemesek
téke alig van. Mkedvel naturalista munkája, birái eltt osztályos egyezségre lép Bikelével, Gevan egy pár sikerültebb helye, de az egész terjen- népsével és Jakabbal. (Károly J., Fejér vm. rég. ós
6. sági É. szintén fehérvmegs, nem elég szabatos, lapos és prózai. Jelent- tört. évk. 28. 1.)
sége inkább kultúrtörténeti. Igazabb Miltont adott gyei család, mely B.-sági néven is elfordul ebbl
az olvasók kezébe, mint Baróti Szabó s
be- való az 1345. említett Lrinc fia, a «farkasnak»
vezetésében öccse és Bárótzi példájára védelembe nevezett Jakab egy 1389. oklevélben a családnak
vette a magj'ar nyelvet azon széltében hangozta- egj'szerre tíz tagja fordul el, ü. m. István fia Imrétott vád ellen, hogy nincs elég bsége a gondola- nek János, Balázs és Máté nev fiai Jakab fia Betok tolmácsolására. Egész mködésének forrása reck Kozma Balázs fia Pál Lökös fia Benedek
inkább a kötelességérzet és a hazafias érzés, mint Gergely fia Demeter Imre és Pál testvérek. (Cod.
a hivatás
is egyik példája a XVIII. sz. lelkes Dipl. Vni. 5. 288.)
magyarjainak, akiknek meggy zódéstik volt, hogy
Bessenyk, 1. Besenyk.
a magyar nemzet boldogulása a magyar kultúra,
Besser, Wühelm, botanikus, I. Bessa magyar irodalom fölvirágoztatásától függ. PélBesshi, város Sikoku japán szigeten, 11,587
dája hatott s ez jelentsége. Csokonai verssel lak., rézbányával.
Bessi, hesszek. Északnyugati Thrákia népe a
tisztelte meg. V. ö. Ballagi, A magyar testrség
története és Beöthy, A szépprózai elbeszélés II. satrok ágából. Székheljük Lskudama. Dionysios
Levelei közül egy pár az IrodAlomtört. Közi. 1906. jósdájának szolgálatában bizonyos befolyásra tetjelent meg, u. o. olvasható Baros Gjnila érteke- tek szert, úgy mint elébb az odrysok, és saját fnökeik alatt szabadságukat Kr. e. II. sz.-tól kezdve
zése B. S. szerelme.
4. B. Zsigmond, kuruc kapitány, B. György 72-ig (Kr. e.) tartották meg. Területüket C. Octakölt nagj-apja, szül. a XVII. sz. közepe táján, vius ugyan már 60-ban római prefekturának
megh. 1717 körül. A kurucokhoz csatlakozott és nyilvánította (Bessica), de még 29. és 20. Kr. e.
elbb mint udvarmester, majd mint Kisvárda ka- fellázadtak és csak L. CalpumiusPiso(Kr. e, 11.)
pitánya szolgálta Thökölyt. 1867-ben Eperjesen tudta ket végleg meghódítani. Kr. u. 46. Bessica
Caraffa fogságába került, melybl rövid idomulva a 14 stratégiára osztott Thrákiának egyik korkiszabadult. Amikor Thököly kibujdosott az or- mányzósága lett. Kr. u. IV. sz.-ban Niketos dák
szágból, B
aki berezeli si birtokára vonult püspök ket is keresztény hitre térítette.
viasza, a magj-arországi állapotokról Nikomedlába
Bessiéres (ejtsd, besaier), Jean Baptiste, isztriai
tudósításokat ktildört a fejedelemnek. 1703 elején herceg, francia tábornagy, szül. Preissacban 1768
Szabolcs vármegye egjik alispánja. II. Rákóczi aug. 6. elesett Lützen mellett 1813 május 1. SzeFerenc fölkeléséhez csatlakozván, 1703 végét a gény parasztlegény volt mint közkatona lépett
tokaji táborban töltötte. 1704-ben ismét elfoglalta XVI. Lajos teetrségébe, amelybl 1792. a pirenéi
alispáni székét. 1706-ban Erdélyben az Almás légióba ment át és 1794. tiszt lett. Olaszországvölgj'ét védelmezte és lovasaival bekalandozta ban harcolt s több izben annyira kitnt, hogy NaAbrudbánya, Zalatna és Medgyes vidékét. 1707 póleon
bízta meg a lovas testrszázad (guides)
jan. seregének züllött állapotóra való tekintettel szervezésével. Az egyiptomi expedícióban már
a fejedefemtöl fölmentését kérte, de nem kapta mint dandártábornok vett részt s 1800. Marengóm^.
nál az általa ügyesen s merészen vezetett lovas;

;

:

;

—

;

—

—

—

;

mve

;

;

:

;

;

;

:

:

.

;
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roham döntötte el a csatát a franciák javára.
ISOé-ben tábornagy lett. 1808-ban az isztriai hercegi címet kapta. Az 1809-iki hadjáratban mint a
franc, tartalék-lovasság parancsnoka Landshutnál
sági

és Bggmühlnél példás módon vezette lovassági
hadtestét. AspernnélésWagramnál is vezényelte
a nagy franc, lovassági támadásokat Wagranmál
megsebesült. 1813-ban Napóleon a francia
sereg összes lovasságának vezérévé nevezte ki,
de B. már a hadjárat elején, Lützen mellett elesett.
Hálája fejében Napóleon B. fiainak végrendeletileg 100,000 frankot hagyományozott.
Bessin (Baiocassinus pagus), vidék alsó Normandiában, a SeuÜes és a Vire közt; legjelentékenyebb városa Bayeux, most Calvados départe;

mköd

:

ment egy része.
Bessonow, Péter,

Bezszonov.

Bessos, Baktria perzsa szatrapája, aki királyát,
Dareios Kodomannost, Kr. e. .330. a gaugamelai csata után menekülés közben elfogta s hatalmába kerítette a kormányzást. Attól tartván,
hogy Dareios az ket üldöz makedónok kezébe kerül, megölte s IV. A rtaxerxes néven királlyá kiáltotta ki magát. 329-ben azonban kénytelen volt
Baktriából a gyztes makedónok ell megfutni,
mire a szatrapák Nagy Sándor hadvezérének,
Ptolemaiosnak kiszolgáltatták, aki
perzsa törvény szerint 328. Bkbatanában megcsonkíttatta

t

és keresztre feszíttette.

Besszarábia,kormányzóság Oroszország DNy

.

-i

részében, a Dnyeszter, Fekete-tenger, a Dunatorkolat Kilia ága és a Pruth között, 45,632 km*
területtel és (i897) 1.936,403 román, orosz, bolgár,
görög, örmény, német és cigány lak. Nevét az
egykor, benne uralkodó Besszarab oláh családról
kapta. É.-i részébe a Kárpátok alacsony ága nyúlik
be D.-i része sík. Határfolyóin kivül a Kagilnik
és Jalpuk öntözik. Az idjárás télen nagyon hideg,
;

a fagy soká tart, nyáron pedig forró. É.-i részében
sok a terméketlen föld terméketlen a tengeri)arton
lev Budzsak nev kis steppe is. A termékeny földnek mintegy fele legel, többi részeiben búzát s
egyéb gabonát, kukoricát, lent, kendert, dinnyét,
sáfrányt és dohányt termelnek szöllt csak a D.-i
;

delmi ügyvivségeket. 1367 óta Moldovának vált
részévé. 1503-ban D.-i része a törökök hatalmába
került. B. földjén magyar kivándorlók is telepedtek le 8 néhány falut alapítottak. (Ballagi Alád.,
Földr. Közi.) A XVIII. sz.-ban az oroszok több izben
(1711., 1736—1739., 1787—91.) küzdöttek birtokáért végre az 1812-iki bukaresti bókében megkapták. Az 1856-iki párisi béke Iszmail környékét
és Kagul nagyobb részét (mintegy 9274 km* területet), újra Moldovához csatolta, de az 1878-iki
orosz-török háborút követ berlini kongresszus
ezt ismét visszaadta Oroszországnak. V. ö. Nakko,
Gesch. Bessarabiens (Odessza 1873). Arhore Z.,
Dicjiionarul geograflc al ba9arabiti (Bukuresti
;

1904).

;

:

;

—

1.

Bessi.

Besszer. A ferbli kártyajáték egyik mszava.
A vizi-% adó játékosnak, vagyis az elsnek joga
van az els két kártya megtekintése után a vizi-t
megjavítani. (A korlátolt ferbhnél két- vagy legfeljebb háromszorosa lehet e javítás a vízinek.)
Ez a javítás a B.-elés, mit a játékos «B.» szóval
jelez. A további játókban csak az vehet részt, ki
a B.-t is megadja. Természetesen csak az B.-el,
kinek jó kártyája van. Ha a B.-t senki sem adja
meg, a besszerel viszi az egész kasszát. Néhol
úgy játszák a f erblit, hogy az utolsó játékosnak is
van joga B.-elni, s ekkor azt mondja «rebesszer».
Besszermán, Vjátka (Ural) vidékén él s a vogulokkal rokon, de mohamedán vallású nép, be
ékelve a votjákok közé.
Best, 1. Kliaszidok.
Best, Wüliam Ihomas, angol orgonamvész,
szül. Carlisleben 1826 aug. 13., megh. Liverpoolban 1897 máj. 10. Leszámítva 1852— 53-iki londoni állását (a híres Panoptikum-orgonánál s a
Szt. Márton-egyházban), 1840 óta Liverpoolban
orgonás, a Lincoln-templomban és a Szt. Györgyhangversenycsarnokban. Könyveket is irt The
modern scool for the orgau (London 1853) The
art of the organ playing (2 köt. ugyanott 1870)
címekkel.
Bestau, város, 1. Pjatigorszk.
:

:

;

Bestia (lat.) a.

;

sokat találni. A háziállatok
száma nagy (311,822 drb ló, 794,200 drb szarvasmarha, körülbelül 2 millió juh, azonkívül sertés,
kecske ós bivaly) a folyókban sok a hal. Salétromon és márványon kívül még sok sót szolgáltat
a bányászat. Azipar jelentéktelen; szeszgyártásra,
brcserzésre, lisztörlésre ós gyertyaöntésre szorítkozik (1889. volt 801 gyár, 3392 munkással ós
1 millió rubel érték termeléssel). A kereskedés
szintén nem nagyon élénk, bár KiUa és Akjerman jó
kikötk. B. élén polgári kormányzó áll, aki az
új -oroszországi fkormányzónak van alárendelve.
A kormányzóság 8 kerületre oszlik ezek Kisinev, Akjerman, Bender, Orgjejev,Szoroki,Khotin,
Bjezil és Iszmail. Fvárosa Kisinev.
A legrégibb idk óta szittya nomádoktól lakott B. 106.
Kr. u. Dácia római tartomány részóvó lett. A III.
8z.-ban a gótok szállották meg, az V. sz.-ban
pedig a hunok ezeket követték az avarok, bolgárok, magyarok és kunok, azuttln szláv népek. A
XIII. sz.-ban a tatárok pusztították. Ugyanazon
sz.-ban genovaiak alapítottak partjain kereske-

nem

;

Best odds

Besszek, néptörzs,
1.

III.

részekben és

—

ra.

vadállat,

mondják állatiasan

durva emberrl is. Bestiális, vadállati. Bestialüás
a. m. állatiasság, állatokkal zött fajtalanság.
Bestiánok, zsidó szekta, 1. Omszuieusok.
Bestiarium, ókori természetrajz, 1. Physiologus.

Bestiarius (lat.), 1. oly emberek, kiknek a
cirkusz V. amfiteátrum arénájában vadállatokkal
kellett küzdeniök. Rendszerint halálraítélt gonosztevk, avagy foglyok, kiket fegyvertelenül dobtak oda a vadállatok zsákmányául. Ily formán
szenvedett igen sok keresztény is mártírhalált.
2. jB., a valóságos vagy képzelt állatok alakjaival díszített oszlopf. Az ilyen oszlopfk egyik
jellemz sajátságát teszik az építészetnek. Arra
nézve eltérk a vélemények, vájjon az ilyen állati
alakoknak van-e mindig jelképi jelentségük vagy
csak díszítmónyül szolgálnak ?
Best odds (ang.), lóversenysportkifejezés, azt
jelenti, hogy a fogadási piacon vagy a betting-

—

ringben

(l.

Bettiiig) mi volt egy ló legjobb, a
által kinált kurzusa. B.-sal fogadni

bookmakerek

tehát azt jelenti,

magának a

legjobb kurzust ki-

—

Best record
kötni.
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Az osztrák lovaregylet hivatalos verseny- családot abban a kasban állítjuk a méhesbe, amely-

eredményei közlik a legjobb kurzusokat.
Best record(ang.,a.ni.a legjobb rekord), sportkifejezés, azt jelenti, hogy a sport egyes ágaiban,
különbtizó távolságokon stb. elért legjobb és hiteles eredmény.
Bestridus. püspök, 1. BeszterédBestrma, adók. Zágráb vm, petrinjai j.-ban,
u. p. és u, t. Blinski
(1900) 580 horvát-szerb lak.
;

kut.

ben befogtuk. De ha mozgatható kaptárokkal méhészkedünk, akkor a befogott rajt a szalmakasból
át kell még helyezni a mozgatható kaptárba, mit
B.-nak neveznek. A mozgatható kaptárba jó né-

hány

teljesen kiépített üres keretet helyezni s
még megfelel számú, lépkezdettel beragasztott keretet keU adni ; a keretek száma a befogott család nagyságától függ. Este felé, mikor
már a befogott raj behúzódott a szalmakasba, ezt

ezekhez

csendesen a méheshez visszük ott a kast lassan
Bestushew, 1. Besztuzsev.
Besüppedés. A vasúti vágány nem teljesen tetejére fordltjuk s egy-kétszer a földhöz ziikkentrugalmas és így a rajta áthaladó járómüvek tova- jük, vigyázna arra, hogy a méhek ki ne forduljagördülése után nem emelkedik vissza teljesen ere- nak. A zökkentésre a méhek egy csomóba verddeti helyzetébe, hanem csekély mérvben mara- nek össze, mire a kasból nag>-on könnyen a mozdandóan besüpped. A B.-ek kijavítása a vágány gatható kaptárba ürithetök. 'A munka könnyebkiemelése és az aljak alá kavics alátömése által ben megy, ha a mozgatható kaptárba kemény
történik. A B.-ek nagysága igen változó. Függ a papírból készített vályút iüesztünk be s a méheket
,

teher nagyságától, az aljak srségétl, az ágyazat minségétl, vastagságától, állapotától, nedves vagy száraz voltától és végül a töltés, illetleg bevágás anyagának minségétl.

Besürítés, 1. Bepárologtatás.)
Beszállás (bánya), ha a bányász munkahelyére
meg>-, azt

mondjuk

a bányába

beszáll.

ténik. (L.

még

róla,

A B.

hogy a bányába száll, v.
aknán át tör-

tárón, vag>'

Beszállítás.)

a szalmakasból ebbe ürítjük. A méhek a vályúból szépen a kaptárba húzódnak s azzal, ha idnkint kissé megfüstöltetnek, siettetni is lehet bevonulásukat. Ha a méhek bevonultak, a keretekhez Ulesztjük a kaptár ablakát s erre az ajtót is
betesszük.
Beszállítás, beszállás, hajóra szállás (ném. einschiffe/i, ol. imbarcare, ang. embarking), annyi
mint valamit a hajóra hozni és ott elhelyezni. Sze-

Beszállásolás (ném. Ein^uartierung)!. A had- mélyekrl csak akkor mondható, hogy hajóra száUernek béke és háború idején való elszállásolása tak, ha azok ott utazás v. szolgálattevés céljából
a lakosságnál. Régente ez volt a katonaság elhe- huzamosabb ideig tartózkodnak. A B. eUenkezje
lyezésének rendes módja, mígnem számára külön kiszállítás, kiszállás, hajóról kiszáUás.
kíiszámyákat, gyakorló táborokat stb. építettek.
Beszámítás. 1.
büntetjogban. A büntetheJelenleg már csak szi gyakorlatok, nagj'obb csa- tség egjik alapfeltétele, hogy a tettes, akinek
patösszpontosítások és menetek alatt fordul el akarateihatározására az elkövetett büntetend
tömegesebb B., melyet az 1879. XXXVI. t.-c. sza- cselekmény visszavezethet, az elkövetés idején
bályoz úgy a közös hadseregre, mint a honvédségre az alanyi bnösség erkölcsi fogalmához (a deternézve, miután a katonaság elhelyezésének ügye minista felfogás szerint a büntetéssel célzott inMagyarországon az 1867. XII. t.-c. értelmében a dítóok iránti fogékonysághoz) megkívánt feltéteközös hadseregre nézve is teljesen külön ügye lek birtokában legyen. Az ítélet, amely az elköveMagyarországnak. A B. tartamára nézve állandó tett büntetend cselekményt a tettes akaratelhavagy átvonuló, módjára nézve közös vagy egyen- tározására ^^sszavezeti s az említett feltételek
kinti. A közös B. céljaira állami, törvényható- fennforgását megállapítja, a B. A tettesnek az a
sági, községi vagy magánosok tulajdonát képez tulajdonsága, hogj* a cselekmény elkövetése idelaktanyák (kaszárnyák) és flók-laktanyák szol- jén (az ú. n. actio libera Ln causa esetében pedig
gálnak, az egyenkinti pedig az egyes polgárok a B.-t kizáró ok szándékos elidézésekor) benne e
lakóépületeiben, ül. azok meiiékhel>isé?eiben tör- feltételek megvoltak, a B.-i képesség
a B.-i kéténik. A természetben való szállásadói közköte- pességnek megfelel állapot, amely az elkövetett
less^ közteher, mely a házbirtokot terheli, alóla cselekményt jellemzi, a beszámíthatóság. A B.-i
csak a tönényben kimeríten felsorolt épületek képességhez — úgy az alanyi bnösség erkölcsi
mentesek. A B. körüli közigazgatási teendk al- fogalmának, mint a büntetéssel célzott indítóok
sóbb fokon a községeket és törvényhatóságokat, iránti fogékonyságnak értelmében
a normáüs
fóvezetésben, illetleg végs fokon a honv&elmi ember fejlettsége szükséges. E fejlettség felöleli
minisztert illetik. A szállásadásért a tisztek szál- a cselekmény elhatározását szükségképen meglása fejében a katonai igazgatás által megállapí- elz folyamatra (érzetek felfogására stb.) vaüíó
tott lakbér, az ú. n. átvonuló szállásbér (1. Átvonuló képességet, a logikus ítéletek alkotására s a társat)eszáüásolás), az altisztek és többi legénység szál- dalmi és állami rend alaptörvényeinek, legfbb erlásaiért, valamint az istállókért ú. n. napi megté- kölcsi elveinek megismerésére szükséges szeUemi
rítési összegek fizettetnek. Az 1879. XXXVII. t.-c. ert, úgyszintén a bels diszpozíciókkal, szenvealapján a vármegyéknek jogukban áll a B. terhé- délyekkel ée ösztönökkel s a küls ingerekkel elnek arányosabb elosztása végett külön pótadót ki- lenállásra képes erkölcsi energiát. Ha a tettesnek
vetni, hogy ennek jövedelmébl a B. terhét külö- e képess^e, szellemi ereje és energiája nincs meg,
nösen visel községek, ül. azok lakosai méltányos nem bnös és nem büntethet ami azonban nem
pótlást kapjanak.
zárja ki a cselekmény büntethet voltát s ígj' a
2. B., méhéké. A méhrajt rendesen közönséges tettestársak és a részesek felelsségét, valamint
szalma- v. gyékény-kasokba szokás befogni ha nem zárja ki azt sem, hogy a nem beszámítható,
Uyen kasokkal méhészkedünk. akkor a befogott de (büntet jogszabályokba ütköz cselekményeik

A

:

;

—

;

;

—
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—

Beszámítás

pl. elmebeteg emberek ellen fenyegetés (77. §) kényszere, d) a végszükség
a közhatalom ne védekezzék. A védekezés eszkö- (80. §), a cselekmény tényálladékához tartozó v.
zei külsleg hasonlíthatnak is a büntetéshez, de annak súlyosabb B.-át okozó ténykörülmény nem
az ú. n. ténytévedés — (82. §), végül a
annak erkölcsi jellegét nélkülözve, csak bizton- tudása
sági intézkedések lesznek. Az újabb tudományos siketnémáknál a bnösség felismerésére szüksékutatások megállapították, hogy a B.-i képesség ges belátási képesség (discemement) hiánya (88. §).
teljes hiánya és a teljes beszámíthatóság közt az A korlátozott B.-i képességet a btk. nem ismeri,
átmeneti állapotok egész sorozata ismerhet fel. a bp. 246. §-a azonban már számol vele. A btk.
Ezek a korlátozott BÁ képesség esetei.amelyekben e rendelkezései általában nem felelnek meg a tua tettes normális akaratmüködésre képes (a bün- domány mai követelményeinek s revíziójukat eltetésben rejl motívum iránt fogékony) ugyan, de készítik. A gyermekekre és a fiatalkor uakra voelhatározására valamely rendellenes dispozició kü- natkozó rendelkezéseket már meg is változtatta a
lönös befolyást gyakorol. Az ilyen állapot lehet Bn. (büntet noveUa, 1908. XXXVI. t -c). A Bn.
múló (pl. részegség), de büntetjogi szempontból szerint az ellen, aki a bntett v. vétség elkövetékülönösen mint állandóan ható erej pathológikus sekor életének 12. évét meg nem haladta (gyerjelenség nagy fontosságú. Ilyen jelenség az örö- mek), sem vád nem emelhet, sem bnvádi eljákölt terheltségbl ered testi, szellemi v. erkölcsi rás nem indítható, de a hatóság az
érdekédegeneráció a gyöngeelmójüsóg, hülyeség, siket- ben bizonyos nevel jelleg intézkedéseket tehet
némaság, vakság az alkoholizmus, morflnizmus, (15. §) az, aki a bntett v. vétség elkövetésekor
a különböz idegbetegségek (hisztéria, neurasz- életének 12. évét már meghaladta, de 18. évét
ténia, epilepszia, a rendellenes nemi ösztön, a még be nem töltötte (fiatalkorú), ha a büntethetszomnambulizmus stb.), az aggkorral járó egyes séghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlettsége
jelenségek és sok más. A bntetteseknek ilyen ba- nem volt meg, büntetjogi felelsségre nem vonjokban szenved csoportjaival szemben célszert- ható az ilyen fiatalkorúval szemben azonban a
len és igazságtalan a rendes büntetés alkalma- bíróság több nevel jelleg intézkedést tehet
zása V. enyhítése. Kívánatos ellenben a bajaik (16. §) a fiatalkorúak B.-i képessége tehát értelmi
orvoslására alkalmas S az egyes csoportok szerint és erkölcsi fejlettségüktl függ (17. §), amely esetkülönböz, elre meg nem határozott tartamú ben már szigorúbb intézkedések is tehetk ergyógyítás v. nevelés, amelynél bizonyos mérték- kölcsi megmentésük érdekében. A Bn. álláspontja
ben a büntet jelleg is kidomborítható. A kor- még nem az a radikális, a B.-i képesség kérdését
látozott B.-i képesség bntettesek mellett külö- teljesen mellz álláspont, amelyet a modem tunös figyelmet érdemelnek a g^fermekek és a fiatal- domány elfoglal. (Irodalmat 1. Büntetjog.)
2. B. a magánjogban (compensatio) a kötelem
korúak, akiket a teljesen fejlett emberektl nem
valami rendellenesség, hanem csupán szellemi és megszüntetésének az a módja, mely szerint az
erkölcsi fejlettségük természetes hiányai külön- adós hitelezje követelése ellenében felszámít
böztetnek meg. A" múlt század büntetjoga e cso- olyan viszontkövetelést, amely lejárt, világos és
port bnösségét is a B.-ról szóló indeterminista tárgyára nézve azonos, pl. pénz ellen pénzt. A B.
tanok szerint ítélte meg, st a B. feltételét a XVIII. levonással történik, debiti et eredi ti inser se con8z. egyoldalúan intellektuális pedagógiája alap- tributio, mondja Modestinus. Rómában eleinte
ján (Sommer) merben a bnösség felismerésére csak akkor történt B., ha mind a két fél kívánta
szükséges belátási képességben látta. A büntet (compensatio voluntaria). A praetor a méltájogtudomány új irányai a megtorlás gondolatát nyossági jogügyleteknél (negotia bonae fidei), pl.
elejtve, a gyermekekkel és a fiatalkorúakkal szem- az adásvevósnól, az adós jogának tekinti a B.-t
ben a nevelésnek és a megmentésnek a B.-i képes- (compensatio necessaria), mélyet a hitelez nem
ségtl független szempontjait emelik érvényre, zárhat ki. Marcus Aurelius rendelte (rescriptum
amikor szellemi és erkölcsi fejlettségükhöz képest divi Marci), hogy a beperelt adós, még a szigorú
ellenük büntetés helyett célszer egyéniesítéssel jog szerinti ügyleteknél (stricti iuris negotia) is
különböz nevel jelleg intézkedéseket követel- érvényesítheti a viszontkö vetélését. Justinianus
nek. Azok a körülmények, amelyek mellett a B.-i a dologi kereset (in rem aotio) ellen is megengedi
képesség hiányzik, a B.-t kizáró okok. Ezektl a B.-t, feltéve, hogy a beszámítandó követelés
meg kell különböztetni a büntethetséget kizáró világos (causa liquida). Azt is rendeli, hogy a peregyéb okokat ilyen a fejedelem szuverenitása, a nek bármely stádiumábanérvényesíthetö a B.(comtörvényhozás tagjaínak mentelmi joga, az exter- pensatur ipso iure). Csak a letéti kereset (depositi
ritorialitás, a cselekmény jogossága (pl. állami actio directa) ellen és a középkorban az elfoglalt doparancs teljesítése, a jogos védelem, a végszük- log visszakövetelése (actio spolií) ellen nincs helye
ség, az orvosi mtét) stb. A megkülönböztetést a B.-nak. (V. ö. Vécsey Tamás, Római jog, 1907
gyakorlatilag fontossá az teszi, hogy amíg a B.-i Czyhlarz, Institutionon 1908). Mai jogunkban a
kéi)es8éget kizáró okok csak azt a személyt men- B. kelléke a beszámítani szándékolt követelések
tesítik, akinél felmerültek, addig a büntethetsé- kölcsönössége, hasonnemüsége, jogérvényessége,
get kiztlró egyéb okok a részesekre is kihatnak. továbbá, hogy mindegyik követelés lejárt és liquid
A magyar tételes jog nem határozza meg a B.-i legyen. A felek egj^etórtésóvel azonban bármily
képességet, csupán a B.-t kizáró okokat sorolja követelés beszámítható. A B. peren kí\Til alakisághoz nincs kötve, perben viszonkereset vagy
fel. Ezek a btk. szerint a) az öntudatlan állapot,
h) az elmetehetség oly megzavarása, amely az kifogás alakjában érvényesítend (1881. LIX.
akarat szabad elhatározási képességét kizárja t.-c. 8. §., 1893. XVIII. t.-c. 23. §. 1. pont). Ha a
(76. §), c) az ellenállhatatlan er és a nagyfokú beszámítani kívánt ellenkövetelés a kereseti kö-

miatt) közveszélyes,

—

:

;

;

;

;

;

;

;

:
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majd 186ö. Deákhoz állott. Szavának dörgését az akkori lapok is srn emlege-

1869-ben a pénzügyi bíróság elnökévé nevezték ki, de midn e hatóságot a kúriába olvasztották és
nyugdíjazták, ó a njnigdíjról lemondott, mert hazája úgj' is túl van terhelve. Utolsó
éveit visszavonultságban töltötte.
Beszéd (lat. oratio), általában véve gondolataink nyelvbeli közlése; szorosabb értelemben,
az ú. n. szónoki B., oly élszóbeli eladás, melynek célja valamely ügyben az illet hallgatóságot meggyzni, meghatni és rábírni. A B. egyúttal ii-odalmi raú is, a prózai mfajok egyike, de
minden mfaj közt a legközelebb áll az élethez.
.A B. a való élet feladataival foglalkozik s ebben
különbözik a költészettl, az értekezéstl pedig
abban, hogy célja nem elméleti, hanem gyakornemcsak értelmünket akarja meggyzni, halati
nem akaratunkat rábimi. Szól fejünkhöz, mint a
tudomány, szívünkhöz, mint a költészet, s e kettvel irányozza elhatározásunkat. Az akarathoz való
viszonyánál fogva a B jelentsége kiválóan erkölcsi s a jó B. legfbb feltétele a szónok személyes
erkölcsi értéke és tárgj'áért való szinte lelkesedése. Emellett azonban rendkívül fontos a szónok
elóadóképessége és arravaló temperamentuma.
A B. tartalma a közélet különböz alkalmaihoz
képest különféle, k politikai B. az áUam v. más
polgári közösség ügyeivel foglalkozik, a szónoklat
minden faja közt a legtermékenyebb és leggyatik.

t

Ígéret ennek következtében a váltókövetelést készpénzben kell kiegyenliteni és így a váltóösaz^nek utalványok, más váltók, v. a kereskedelmi könyvekbe való be- v. lejegyzés által való kiegyenlítését a váltóbirtokos elfogadni nem tartozik.
A magyar váltótönény 94. §-a szerint a beszámítás kifogásnak csak akkor van helye, ha az adóst a
állított

mindenkori felperes ellen valódi, lejárt, váltóbeli
V. jogénényes birói határozattal, v. birói egyezséggel megállapított pénzbeli követelés illeti.
é. B. az örökjogban, 1. Törvényes örökösödés.
5. B. a kereskedelemben, két fél között az egyik
fél követelésének a másik fél követelésével való
teljes v. részleges kiegyenlítése. A B. történhetik a
két fél beleegyezésével v. anélkül is, de az utolsó
esetben csak akkor, ha mindkét követelés lejárt,
feltétlenül érvén yeáíthetó(liquid) és tárgyára nézve
egynem, így különösen, ha lejárt és feltétlenül

;

érvényesíthet pénzkövetelésrl van szó. A váltójogban a mag>'arváltót örvény 94. §-a szerint B.-nak
csak akkor van helye, ha az adóst a felperes ellen valódi lejárt váltóbeli vagy jogérvényes birói
határozattal, illetve birói egyezséggel megálla-

Beszámíthatatlanaág, 1. Beszámítás.
Beszámithatóság. I. Beszámítás.
Beszáll, helység Palesztinában,

1.

minden oly államban kifejlett,
melyekben a közügyek nyilvános tárgyalása lehetséges fejldésének az abszolút kormánj'forma
nem kedvez, annál inkább a parlamentáris államszervezet; virágzott a poUtikai B. Athénben, Rómában, Angolországban és virágzik e század eleje óta nálunk is. A törvényszéki B. a jogi
elvek ós tényleges törvények aikalmazásával a
birák ítéletét kívánja egy adott ügyben a szóló
felfogásának megnyerni. Az egyházi B., mely az
egyistenhivés mellett fejlett ki, s legszebben a kereszténységben, a vallás eszméit hirdeti és a hívek
korlatibb irányú,

;

erkölcsi javulását célozza. Vannak ezeken kívül
emlék-B.-ek, melyek egj'es kiválóbb férfiak pályáját és egj'éniségét méltatják, de valamely közvetetlen gyakorlati cél nélkül, tehát inkább jellemrajzok a B. formájában, dicsít B.-ek (éloges), alkalmi B.-ek (üdvözl, megnyitó B.-ek, felköszöntk stb.) ; ezek egy része szintén csak formailag
B., tartalmára nézve értekezés, pl. a tudományos
testületek elnöki megnyitói. Aristoteles osztályozása szerint a B. három faja a tanácskoztisi, pörés díSZ-B., (yívoi oajipoo XEUTtxbv, ítxav.xov, teSstx-

Bethsan.

Beszáradás, 1. Apadás.
Bészdin, 1. Betdin.
Besze János, híres népszónok, szül. a borsodvmegyei Szendrn 1811., megh. Aradon 1892 okt.
16. iskolái végezte után, az 1832-iki országgjrftlésen mint jurátus volt Pozsonyban, s hatalmas
alakja és hangja népszervé tették
az ifju.ság
eltt. Majd Esztergomban telepedett meg mint
ügyvéd, hol csakhamar nagj'on népszer lett,
mert egész megjelenésénél fogva született népvezér volt. E természetes hatalmát 1848. a nép
csillapítására, a fenyegetettek vagyona és életöknek megmentésére használta fel. Mint az esztergomi nemzetrök parancsnoka, segítette Komárom várát biztosítani. Részt vett a debreczeni országgylésen is, de igazi tere a népgylés volt,
ahova Kossuthot, midn az lelkesítés végett bejárta az országot, el szokta kísérni. Nemzetreivel
harcba is indult, de a fegyelmetlen haddal nem
sokra ment. Szabadságharcunk leveretéee után
10 évi várfc^ságra ítélték. Esztergom városa
1861. megválasztotta képviseljének akkor ha-

t

;

Beszéd

tározati párti volt,

vetéléssel összefüggésben nincs és a tárgyalás
elhalasztását teszi szükségessé, a mai jog szerint
(1893. XVIII. t.-c. 106. §) külön perre utasításnak, a Pp. szerint részítéletnek (í. o.) van helye,
3. B. a váltójogban. A váltó kószpénzüzetésról ki-

pított követelés illeti meg. Helye van a B.-nak
csód esetében is, ha valamelyik csödhitelezö a
közadósnak egyszersmind adósa is. Sót az ilyen
csödhitelezö magát bejelentés (1. o.) nélkül még
akkor is kielégítheti B. útján, ha beszámítandó
követelése a csdnyitás idejében még nem járt le.
Ellenben nincsen helye a B.-nak csód esetében,
ha a baszámítandó követelés csak a csódnyitás
után keletkezett, vagy ha a csödhitelezö csak a
csódnjátás után lett a tömegnek adósa.
6. B. a könitvelésben, 1. Betudás.
Beszámítási képesség, 1. Beszámítás.
Beszámítást kizáró okok, 1. Beszámítás.

-

rtxbv),

a

lat.

retorikában

:

genus deliberativum,
a föntebbi-

iudiciale, demonstrati\'um),e felosztás

vel egybevág,

dicsít

ha az egyházi, alkalmi, gyász-, em-

B.-eket az utóbbi fajhoz sorozlelki életünk hármas irányának az els faj tárgya a jó, a hasznos, a másiké
az igaz, a jogos, a harmadiké a szép, a diosóretes.
A B. törvényeit és szabályait a retorika foglalja
magában. A B. szerkezetében három frészt különböztetnek meg ezek a bevezetés, tárgyalás, befejezés (exordium, disputatio, peroratio). A bevezetés elkészíti a hallgatókat a tárgy iránt, és a
tár^^at a hallgatók számára. A hallgatók elökéezllék-,

stb.

zuk a felosztás megfelel
;

:

;

.

:

;

~
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tése vagy hangolása jóakaratuk megnyerésében
(eaptatio benevolentiae), flgyelmök és érdekldé-

rom Körös, a

Tisza, Tapoly, Ondova, Latorcza,
Laborcz és a Duna-Tisza közti nagy esatonia. 184Kysük felgerjesztésében áll. Ugyancsak a beveze- 184;9-ig a Pozsonytól Szolnokig épített közp. vasút
tés megjelöli ós röviden bemutatja a tárgyat is igazgató mérnöke volt. A M. Tud. Akadémia 1831
az ú.n. tétel-ben,mélynek olykor, bonyodalmasabb febr. 17. levelez tagjául választotta. B -nek szákérdésekben, felosztását is elrebocsátja a szónok. mot tev irodalmi munkássága is van. Cikkei a
Szükség azonban, hogy a B. e kezd része a hely- magyar mszaki irodalom alapját vetették meg.
zethez, alkalomhoz, tárgyhoz és közönséghez mért, Irta Tudományos Gyjtemény j 830, 1831, 18.36 és
egyszer, világos, új ós rövid legyen. A tárgya- 1837., a Mérnök, Századunk 1840 és a Jelenkor,
lás-han els lépés a szóban forgó ügy elzményei- Társalkodó 1836 és 1837 -ik évfolyamaiba. Önálnek, vagyis a tényállásnak ismertetése, politikai lóan jelentek meg Magyarország vízépítészetéröl
B.-ben a helyzet rajza (narratio facti, elbeszé- (1831) Kolozsvártól Grácig hajózható országos
lés), mely rész terjedelme a hallgatóság elze- nagy csatorna (1839)
Mérnöki iránylatok (1843)
tes tájékozottságától függ s olykor el is marad- ós a DuTia-tiszai Jmjózható csatorna cím mvei,
hat. A bizonyítás és cáfolás azonban a B. igazi V. ö. Sárközy Imre, Régibb vízimérnökeink életéf- és lényeges része. A bizonyítás (afflrmatio bl (1897).
2. B. Kálmán, fest, szül. Dunaföldváron 1839
vagy probatio) érvekkel mutatja ki a fölvett tétel igazságát szabályai általában azonosak a tu- aug. 4., megh. Konstantinápolyban 1893 márc. 8.
dományos bizonyítás szabályaival, csakhogy a A mvészet elemeit idehaza elsajátítván, maga
szónoki bizonyítás formailag szabadabb és dísze- tovább képezése végett Bécsbe, aztán a király
sebb a régi retorikák különben részletesen fel- adományozta ösztöndíjjal Olaszországba ment, hol
sorolták a bizonyítás formáit, valamint az érvek és éveken át festéssel és a mvészet remekeinek mábizonyítékok forrásait (az ú.n.«közhelyek»címe a.). solásával foglalkozott. Olaszországból visszatérve,
Ez az egész ü. n. topika azonban meglehetsen egyideig hazájában tartózkodott s a képes lapok
medd a gyakorlati szónoklatra nézve. A cáfo- számára készített illusztrációkat; majd késbb
lás (ref utatio) az ellenérvek ertlenítésére törek- Konstanttnápolyba tette át lakását, hol a tzoltószik, szintén bizonyítékokkal és érvekkel. Az ér- ság szervezése körül is nagy érdemeket szerzett.
vek és bizonyítékok csoportosítása rendkívül fon- Ép úgy nagy elismerést érdemelt ki a rodostói
:

;

;

;

;

tos feladat s

nemcsak

logikai,

hanem

pszicho-

törvényeknek is hódol, ritka tapintat kell
hozzá s a tömeglélek és hangulat ismerete. A befejezés-hen a kérdés dönt szempontjait összegezve, a szónok egész eréiyével a hallgatók indulatához fordul s az érzelmi mozzanatokat fokozott mértékben szerepelteti. Azért a befejezésben
két rész különböztethet meg: az összefoglalás
(recapitulatio) vagyis az érvelés eredményének
lógiai

áttekintése, és az indulatgerjesztés (pátosz), mely
a kérdés összefüggését a közönség létérdekeivel
és érzelmeivel a legélénkebben kiszínezvén, a
képzelet és a szív által az akaratot cselekvésre
indítja. L. még Retorika- Nyelvtani jelentését 1.
Fonetika és Hangtan. L. továbbá Beszédszervek.

Beszédalakzatok, 1. Alakzat.
Beszédes, 1. Jd^^se/^ mérnök, szül. Magyarkanizsán 1786 febr. 12., megh. 1852 febr. 29. Dunaföldvárt. Tanulmányait 1799. Szegeden kezdte és
Pesten végezte. Els mérnöki alkalmazása a Sárvíz szabályozásánál volt.

1814— 1819-ig

Tolna,

Veszprém, Komárom, Pozsony, Nyitra és Vas vár-

megyében több kisebb

folyót szabályozott, völgyeket szárított ki, vízimalmokat épített stb. A Kapós
vizének szabályozó tervei is tle valók. 18 19-ben a
szépmvészetek ós a filozóíia doktorává avatták.
A Sárvíz folyó szabályozását Fehór.ToLna ós Veszprém vm.területén az ö terve szerint hajtották végre
1835. A Sió vizének szabályozását is végezte és
tervet dolgozott ki a Balaton tava vízszinónek leszállításáról. Az
a Baja és Báta közt végzett Dunaszabályozás is. 1827— 1828-ig Leopoldschlagtól Lertig építend vasút vonalát tervezte,
1830. Szé(!henyi István gróffal pedig a Vaskapu
hajózási akadályainak elhárítása ügyében Konstantinápolyig utazott. Kiválóbb mvei közé tartozik még az 1832— 1840-ig épített fehórkörösi
úgynevezett József nádor malomcsatoma, a há-

mve

Rákóczi-hamvak hazaszállítása ügyében

kifejtett

fáradozásáért s a rodostói templom restaurálásáért. Külföldi tárcacikkei a 80-as években kedves
olvasmányai voltak a magyar közönségnek.
3. B. László, szobrász, szül. 1874 aug. 18. Feleden (Gömör vm.), els tanulmányait Vasady és
Mátrai útmutatása mellett végezte, aztán Konstantinápolyba ment ott él unokabátyjához, B.
Kálmán festmvészhez, akinél 7 hónapig dolgozott. Bécsben, Münchenben, majd Parisban Charpentiernél folytatta tanulmányait, de nagy anyagi
gondjai arra kényszerítettók, hogy kereset után
lásson. Beállt tehát a francia katonai térképezöintézetbe s mint ennek munkatársa járta be
Észak-Afrikát, Sziámot, Tonking és Kambodzsa
vidékeit. Két évi temérdek veszedelem közt eltöltött munka után, amelybe 4 társa belepusztult,
1896. hazajött Budapestre katonai szolgálata teljesítésére, de csakhamar újra vándorbotot fogott
s Londontól Bécsig a legtöbb mvészi központban dolgozva, végleg letelepedett Budapesten. Kisméret bronzszobrai hamar feltnést keltettek,
bellük nemcsak a magyar állam, hanem több külföldi múzeum is vett egy sort. Bécsben 1910. állami bronzérmet kapott.
Beszéd- és értelemgyakorlatok névvel jelöli
a tanterv az elemi népiskola 1. és 2. osztályának
ffoglalkozását. Nem határozott anyagú, megtanulni való tantárgy ez, hanem a gyermek gondolatkörébe tartozó dolgokról könnyedén, erltetés
nélkül, de mégis tervszeren folyó beszélgetés
tanító és növendékek között. A tanító igyekszik
a gyermeket pontos érzékelésre, meggondolásra,
helyesen gondolkodásra és beszélésre szoktatni
feldolgozza a gyermekkel együtt azokat az ismereteket, melyeket ez addig, rendszertelenül, de
nagy tömegben szerzett. A XIX. sz. közepe óta
külön tárgya ez az iskolának. A franciák tárgy-

;

;

—
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németek szemléoktatásnak (Anschauun^sunterricht) nevezik
némelyek a mesét teszik a B. alapjává. Belevonható az iskola, lakóhely, szülói ház, természeti jelenségek, gazdaság s általában az emberek foglalkozásai, gj'ermekeknek való olvasmányok stb.
Irodalmunkban több vezérkony v szól a B.-ról. Pl.
Naay László (Grassmann után készült) B. (1862)
8 Vezérkönyv a B. tanltásiíban (1871) e. mvei.
Ujabban Dreisziger F., Lakóhelyi ismeretek Peres S. A B. 1888 (3. kiadása Népnevelök Könyvtanltáfimak (leíons des choses), a
leti

;

Tira6).

Beszéd fényképezése, eljárás a beszéd, ill. az
banirok. fleg a magiinhangzók rezgésalakláiKik meghatározására. Egyik eljárás az, hogy a
vizsirálandó hangot rugalmas lemez elótt hangoztatjuk s a lemez rezgéseit vagy König-féle mano--•yes

metrikus lánggal

(1.

o.)

v.

a lemezre ragasztott

kicsiny tükörre reáejtett s onnan visszaverd s
emj'n felfogott fénysugárral tesszük láthatóvá.
A láng hegye ill. az ernyn lév fénj'folt termé-

a

•«

—

Beszédszervek

módosítással és szaporítással a római nyelvtanírók, ez dívik maiglan a legtöbb nyelvtanban. B
szerint van: ige (verbum), fnév (substantivum),
melléknév (adjectivum), névmás (pronomen), számnév (numeráié), Juitározó szó (adverbium), elszó v.
uévutó (praepositio v postpositio) ami pl. a latinban
elszó, az a magyarban névutó (post meridiem, dél
után) kötszó (conjunctio), nével (articulus) és
itidulatszó (interjectio). De ezeken kívül
fontos beszédrészt kell megkülönböztetni az igenevet (nomen verbale), melyet ezeltt az igéhez
számítottak. (L. az egyes beszédrészeket a megfe.

;

;

m^egy
:

lel címszók

alatt.)

Mindezeket három nagy cso-

indulaiszókra, melyek a
mondatnak nem organikus részei viszonyszókra,
melyek a mondatok s mondatrészek viszonyítá-

portra lehet osztani

:

;

sára szolgálnak (egyrészt a kötszók, másrészt az
elszók és névutók) s végre forgalomszókra, melyek maguknak a fogalmaknak képviseli. A nyelvtudomány ma már bebizonyította, hogy a beszédrészeket nem mindig lehet szigorúan elhatárolni
egymástól: a B. kategóriái között gyakori az eltolódás és vannak nyelvek, amelyek, bár gazdagok
nyelvi alakokban, még az igét és fnevet sem különböztetik meg egymástól küls jelek által. A magyarban pl. ezek a szócskák itt, ott határozó szók,
mert mindig helyhatározók, de egyszersmind névmások, mert Uyen fnévi helyhatározókat helyettesítenek a földön, a falnál, a fiókban, az ágy alatt. Az
újabb összehasonlítás ós történelmi nyelvtudomány
bebizonyította, hogy lényeges különbség csak az
ige (verbum) s a névszó (nomen) között van, a
többi fogalomszó és viszonyszó (st az indulatszók
egy része is) a nyelvtörténet folyamán fejldött
jobbára a névszókból. V. ö. Schömann, Die Lehre
von den Redeteilen nach den Altén (Berlin 1862)
Schröder, Über die formelle Unterscheidung der
Redeteile (Lreipzig 1874); Paul Hermann, Die
Scheidung der Redeteile (Prineipien der Sprachgeschichté, 4. kiad., 20. fejezet 1909); Wundt
Völkerpsychologie, I, 2. (2. kiad. 1904) Simányi,
A magj'ar nyelv (2. kiad. 1905).
Beszédszerrek, kétféle beszédet különböztetünk meg a hangos és suttogó beszédet. A suttogáshoz nem keU gége, éppen ezért az olyan emberek is, akiknek pl. rák miatt az egész gégéjüket
kivették, teljesen csendesen suttogva tudnak beszélni. A magánhangzók és mássalhangzók képzése tehát gége nélkül islehets^es, tisztán a garat
és száj formai változásai révén ; ha ezen formaváltozásokhoz gégehang is járul, akkor a suttogásból hangos beszéd lesz. Mind a kétféle beszédhez levegáram szükséges, rendesen a kilélegzéskor kifelé áramló levegt használjuk erre a
célra, bár egyes esetekben a belélegzésnél befelé
áramló levegt is felhasználhatjuk hangképzésre.
A levegáram fontosságát mutatja az is, hogy
olyan egj'ének, akiknél g^ecs6-{légc8ó-)met8zé8
következtében a levegáram a nyakon távozik,
ha beszélni akarnak, befogják a gégecsfisztula
nyílását. Mindezekbl m^állapíthatjuk a beszédhez, egj^szersmind az emberi énekhez szükséges
összes szerveket. Szokásos ezeket hangszertani
szempontból az oi^ona berendezéséhez hasonlítani. Az orgonasípokhoz f újtiHé adja a levegt, 'a
fújtató nem egyenesen a sípokba fúj, hanem az
;

:

Vv^/yWVV^^/V^A/^/^A/^AMMA/VVV^^^^VA^^lV^^^
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:

V^AAAAAAAAAAA/VAAAAAAAMMAAAVíAAM

275

/VWM^AWMWM\WAA//AW//yVvV^
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egy irányban, pl. függlegesen fel
hogy a rezgési görbét megkapjuk s lefényképezhessük, ezt a rezgést függleges tengely
-zetesen csak

s le rezeg,

körül forgó sokszegletes tükörben kell nézni

(1.

Rezgések felvétele). Más eljárás az. hogy a kérdéses hangot mikrofon eltt szólaltatjuk meg s az
Így keletkez, a hang rezgésalakjának megfelel
elektromos áram görbéjét vesszük fel egy, az
ilyen gyors váltakozású áramok felvételére alkalmas eljárással, pl. igen gyors rezgésü galvanométerrel, az ú. n. oszcillográffal (1. 0.). A mellékelt ábra különböz magas hangon énekelt «a»
hangnak rugalmas lemezzel és pedig él emberi
dobhártyával felvett rezgéseit mutatja.

Beszédgörcs. 1. Aftongia.
Beszédhibák, 1. Beszédzavarok.
Beszédmodor, szavainknak az a kiejtése és
összefzése, mely beszédünknek sajátos jelleget
kölcsönöz, és mely egyes vidékek lakosságát és

mköd

bizonyos életpályákon
egj'éneket jellemez
(n<^Tádi dialektus, székely tájszólás, katonai, papi
beszédmodor). Ha ez elüt a közönséges müveit
Ixíszédtól. akkor modorosság.
Beszédrészek (partes orationis), azok a foszilyok. melyekbe a szókineset be szoktuk osztani
.-izóknak nem jelentésük, hanem) nyelvtani szerepük és viselkedésük szerint. A B. rendszere a görög
filozófusoktól származik. Platón csak névszót ós
igét különböztetett meg, Aristoteles már négy beszédrészt, a sztoikusok ötöt-hatot. Az alexandriai
grammatikusok az összes görög szókat nyolc osztályba sorozták ezt a fölosztást feladták el némi
.

i

;

;

;

;

—
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ü. n. szélládába, ez gyjti a levegt és innen megy
egyenletesen a sípokhoz. A sípokat pedig különböz hosszú csrendszer követi s a szerint változik a sípok hangja, ezt nevezik toldalékos csrendszernek. A mellkas mozgásai vagyis a mellkasizmok adják a beszédhez a levegáramot, ez
a fujtató a tüd és a tüdhöz vezet útrendszer
adja a szélládát a gége a hangszalagaival nem
más mint hártyás síp a gége után következ
üregrendszer a toldalékos cs, amelynek részei a
garat, orr, torok és száj ürege. A beszédnél a legnagyobb szerepet játszák a toldalékos cs forma;

;

;

Beszélögrép

pesten. Míg az idegrendszer bántalmaiból ered
B. gyógyítása csak az alapbántalom orvoslásával kísérelhet meg. V. ö. Sarbó Artúr, A beszéd összes vonatkozásaiban, különös tekintettel a

gyermekkorra (Budapest 1906).
Beszegés. A ruhanemüek szélének behajtása
levarrása.

s

— JB.-nek nevezik a mezgazdaságban a

szántóföldön végzett vetési munkát, melynek a
befejezése után még elegyengetik a földet a tábla
szélein s azután az egész táblát lehetleg egyenes

vonalban, ügyesen húzott barázdával beszegik, mi
a vetés végbefejezését jelenti s az elvetett földnek

minden hangzónak más-más forma rendes, tetszets külst ad.
forma változtatásnál legfontosabbak
Beszegezés, az elültöltö lövegek használata
az állkapocs, az ajkak, a nyelv, a lágyszájpad, a idejében azoknak hasznavehetetlenné tevése az
nyelcsap, a torokívek, a garat és a gógef moz- által, hogy vas- vagy acéléket vertek azok gyújtóváltozásai,
felel

meg.

A

Az

orr-, garat-, szájforma differenciái ada magyarázatát a beszéd egyéni eltéréseinek, a különféle nyelvek eltér kiejtésének, az
idegen akcentusnak. Hibás formák és hibás mozgások beszédhibákra fognak vezetni. A beszedés énekhangok képzésének részletes leírását megfelel ábrákkal 1. Gége.
Beszédzavarok (lalopathia, logopathia) alatt
a rendes beszédtl s az illet nyelv általános szokásaitól eltér beszódbeli jelenségek értendk. A
B. két nagy csoportra oszthatók I. a gyermekkori
B. vagy beszédhibák II. az idegrendszer bántalmai kapcsán föllép B. Az I. csoportba tartoznak a siketnémaság, a dadogás (hebegés), a
pöszebeszéd, a hadarás. (Lásd a megfelel címszók
alatt.) A II. csoportba tartozik az afázia. Ez az a
részleges vagy teljesB., amellyel abeszédhez szükséges izmok mozgásának és az értelmessógnek épsége mellett a beteg gondolatait kimondani nem
tudja. Három alakja ismeretes 1. A motoros vagy
ataxiás afázia, ahol a szavak kiejtése, a beszédizmoknak a beszóléshez szükséges összerendezdése
zavart. Ilyenkor vagy teljesen értelmetlen szavakat mond a beteg vagy csak egy-két szót ismétel
folyton. 2. A szenzoros vagy amnéziás (amnesztikus) afázia, ahol a beteg a hallott szavak
értelmét nem fogja föl, mintha idegen nyelven
szólnának hozzá, a tárgyakat megnevezni nem
tudja, mert a megfelel szó nem jut eszébe az
eltte megnevezett tárgyak neveit utána mondja,
de rövid id alatt elfelejti. 3. A vezetési afázia
(paraphasia), midn a szavakat jól ejti ki, meg is
érti ket, de beszéd közben a szavakat össze-

gásai.

ják

meg

:

;

:

:

;

vissza cseréli, értelmetlenül fzi össze ket. Az
afáziát többnyire baloldali agyvelvórzés okozza,
ha a vérzés helye a Broca-féle tekervény, motoros
afázia keletkezik ha a Wemicke-féle középpont,
akkor szenzoros afázia s végül ha az e kettt összeköt pályákat roncsolja a vérzés, paraf ázia fejldik. Az afáziát néha az írás és olvasás zavarai is
kísérik (agráfia, aleocia 1. o.), de nem mindig,
amibl látható, hogy az írás és olvasás középpontjai az agyvelben a beszédközéppontok szomszédságban, de tlük elkülönítve vannak. Az I.
csoport a gyermeki beszéd fejldésének hibái
lévén a szülkre, nevelkre fontosak, mlg a II.
csoportbeliek inkább az orvost érdeklik. A beszédhibákat megfelel oktató módszerekkel, helyes
beszéd gyakorlásával gyógyíthatjuk. Ezt a célt
szolgálja a hibás beszédek állami Iskolája Buda;

lyukába; a hátultölt lövegeknél a beszegezés
vagy elrontják a zárókészüléket. A B. vagy a zárókószülék eltávolítása hátráláskor történik, mikor a löveget ott kell hagyni.
Beszegdés, a cselédek szolgálatba lépése. B.
alkalmával a szolgálatba fogadó közönségesen
foglalót ad, amivel a szolgálati szerzdés kezdetét
veszi. A mezgazdaságnál alkalmazott cselédek
beszegdésének ideje és módja nemcsak vidékenkint, hanem az egyes cselédnemekre nézve is
különböz s a bevett, többnyire régi népszokáson
alapuló B. -ti való eltérés, ha az talán több tekintetben kívánatos volna is, nagy nehézségekkel jár.
A B. módjára és következményeire nézve a cselédtörvény foglal magában határozatokat.
helyett eltávolítják

Beszél címer (armes parlantes, Redendes
Wappen), melynek alakjai a pajzsban vagy sisakdíszben a tulajdonos nevére nézve vonatkozással
bimak. Fél-B.-ek, melyek csak részben fejezik ki
tulajdonosuk nevét (pl. egy rózsa Rosenberg). B.-k
Magyarországon a Huszár, Török, Hertodt (feketében koronás csontváz). Holló, Farkas stb. családok
:

címerei.

Beszélöcs, készülék, melynek segélyével egyik
emeletrl a másikba, vagy a ház kinyíló csarnokából avagy lépcsházából az egyes emeletek lakóival lehet szóval közlekedni. Rendesen elektro-

mos jelzesengetyüvel

kapcsolatosan alkalmazB. vezetéke 25 mm. átmérj cink- vagy
sárgaréz -bádog cs, mely a falba van eresztve v.
a falhoz hozzáersítve. A két végén fa, elefántcsont V. fémbl készült szája van, mely viaszos
vászonnal v. gummival bevont ós selyemszövettel
burkolt huzaltekercsbl álló csavartömlvel van
a vezetékhez ersítve. A B. szájai néha jelzsíppal is el vannak látva. Csak kisebb ttivolságokra
való jelentsége a telefon elterjedésével csökkent.
Beszélgép, mechanikus (akusztikus) szerkezet az emberi hang, illetve beszéd utánzására. Az
els elég tökéletes B.-et Kempelen Farkas (1. o.)
készítette (1788), amit aztán többen utánoztak s
tökéletesítettek, így Posch (1829), Faber(1835);
ez utóbbi 1868. a budai arénában ós a Természettudományi Társulat egyik ülésén is produkálta
magát. Mindezek a B.-ek az emberi beszéd-szervek (gége, gógef, hangrés, hangszál, száj és orrüreg) utánzatai s ahhoz hasonlóan mködtek
zák.

A

;

A magánhangzók
került olyan

elállítávsa

Helmholtznak

is si-

— különböz magasságú ós ersség

— hangvilla-hangok együtthangzátóból, amilyen

;

Beszél ívlámpa
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—

Beszkidek

ersségben ée magasságban azok az illet magán- m^áldással jár. B.-nek nevezik általában a temehangzókban foglaltatnak. Néha a fonográfot és tési szertartást is.
Beszermen, 1. Baszurman.
gramniofont is B.-nek nevezik.
Beszerzési ár, az az érték, melyet a javakért
Beszél Ívlámpa, Th. Simon göttingeni tanár
fedezte fel 1898), hogj' az elektromos ív az áram a beszerzés alkalmával adunk. Ezen értéknek
ersségének ingadozásait hang alakjában adja csd esetében nagy a jelentsége, amennyiben a
feltéve természetesen
vissza, mert az áram ersségének változása követ- csódbojutott keresked
az árú leltározá.sánál mindig
keztében az ívet alkotó izzó gázok hmérséklete s a jóhiszemséget
térfogata is változik, (innen a változó áramú ívlám- csak a B.-ért felels azon egj-szer oknál fogva,
pának sajátságos zümmögése is.) Ennek a jelenség- mert talán éppen az árú értékének devalvációja
nek alapján az elektromos ívet pl. az ábrán lát- következtében kellett kimondani a csdöt. Már
ható, Simontól származó berendezésben fel lehet pedig, ha az árúk értékének önkénj-telen emelkehasználni arra, hogy valamely mikrofon eltt dése nem tudható be a csdbejutott keresked jahangzó beszédet, éneket stb. visszaadjon. A J ív- vára, akkor természetszer dolog, hogy az áraknak önkénjtelen és elre nem látott esése sem
tudható be a keresked rovására.
i|l
Ilii
Beszilánkolás (spandlizás), fából készült tárgyak, ú. m. padlók, rajztáblák, asztallapok repe(

—

—

A

-J

déseinek faszilánkkal való kifoltozása.
Beszivárgás, beszüremlés, a talaj likacsosságából következ ama jelenség, meljTiél fogva az

a vizet magába szí\tií, elnyelni képes. A talaj eme
tulajdonsága fleg a belvizek keletkezéskor játszik szerei)€t. L. még Endozmózis és Exozmózis.
Beszkid, Bereg vmegye szolyvai j.-ban a munkács-stryi vasútvonal határállomása (Kisszolyvához tartozik). Itt Alsóvereczke mellett a magyarlámpát az .4 áramforrás táplálja,
egy szabá- galíciai határon 1898 jül. 20. az ezredéves ünnelyozó ellenállás, ugyanebbe a körbe van kapcsolva pek alkalmával emlékoszlopot állítottak.
Beszkidek, a Kárpátokban gyakori hegynév
egy transzformátor íj szekimdér-tekercse is, a 2\
primer- tekercs, az
mikrofon ós ÍJ elem alkot- (a. m. hegy), mely egj'es hegycsoportokra is alkalják a másik kön. Ha a mikrofonra rábeszélünk, maztatik, anélkül, hogy határai szabatosan körülebben a körben a hangnak megfelel periodikus írva volnának. Hunfalvj' János B.-nek nevezi
áramingadozások, a T. tekercsben tehát ugj^an- a Kárpátok ÉNy.-i határláncolatának ama réilyen periódusú indukált áramok keletkeznek, szét, mely Magyarország, Szilézia és Galícia
amik az ívet átjárva, azt hangzásba hozzák. A határain terjed el s ebben 3 csoportot (Beszkid,
kísérlethez lehetleg ersáramot kibíró milo'ofont Osszus és Babiagura) különböztet meg ugyanily
8 hosszú, ú. n. lángívet kell használni.
tág értelemben nevezi Matzura B.-nek a MagyarBeszél mágnes. Ha vasmaggal ellátott (eset- ország ÉNy -i részében, a Vág völgyétói egészen a
leg anélkül való» tekercsbe váltakozó áramot ve- Magas-Tátráig elterül összes hegységeket.E hegyzetünk, a tekercs az áram váltakozás-számának csoportot Ny.-i B.-nek ne vezik,megkülönböztetósül
megfelel hangot ad, mert a tekercs menetei egy- a K.-i Kárpátokban lev K.-i B.-tl. l.Nyugati-B.,
mást váltakozva összehúzzák, ili. a vasmaga válta- szorosabb értelemben azon hegycsoport, melynek
kozó mágnesezés folytán alakváltozást szenved (1. fgerince aTrojacska vagy Beszkidhegytl és a
Magnetosztrikció). Hasonlóképen visszaadja egy Viszokától ÉK.-re a jablunkai hágóig (550 m.) tertekercs az omben beszédet, ha a mikrofon áramot jed. Ny. felé a Javomik (1077 m.), K. felé az Osz-

R

M

;

bele vezetjük. lljTnódon minden elektromágnest,
stb. meg lehet szólaltatni. Ez a jelenség
van felhasználva a legrégibb Reis-fé\e telefonban.
Beszély, a nyehTíjitás korában alkotott
a novella magyar kifejezésére, újabban inkább elbeszélésnek nevezik amennjiben a két név közt
mégis ktilönbséget tesznek, az annjiból áU, hogy
B. néven rendszerint a kerekebb alkotású, befejezetebb meséjü és rövidebb terjedelm elbeszélé-

dinamót

mszó

:

seket értik. L. még Elbeszélés, Novella.
Beszentelés, a kat. egj'házban valamely személynek \'&gy tárgynak, dolognak szertartásos
cselekmények között eg^-házi célokra való fölavatása. Ilyen a papok, szerzetesek, apácák beszentelése, vagyis ünnepélyes fölvétele az egj'házi személyek közé (ami még nem maga az egyházi

8ZU8 csoportja (1173 m.) csatlakozik hozzá. Fgerince mindenütt Magyarország határát követi
legmagasabb csúcsa a Nagy-Polom (1067 m.) és
az üherszka (1028 m.). Ny.-on a turzófalvai hágó
a Javomik -csoporttól választja el. E hegycsoport
Szilézia és Trencsén vármegye határán emelkedik, D.-i ágai a Kiszucza völgj'ébe ereszkednek s
rövidek. V. ö. Matzura József lUustrirter Führer
2. Keletidurch die Beskiden (Teschen 1892).
B; egészen bizonytalan fogalom, melyet egyesek
az ÉK.-i V. Erds-Kárpátok sáros-zemplénvmegyei
részére, mások a beregvmegj'ei szakaszra alkalmaznak. Leginkább a Laborcz és Ijatorcza völgyei
:

—

közt húzódó részt nevezik így, melynek egys^es
fgerince van. mig DNy.felé mintegy redzet alakjában a Polonina Rúna csoportja és a szolyvai hevagyis lelki hatalom átadása), a templomok, oltá- gyek terülnek el. A f ógerinc Magyarország és Garok, harangok stb. beszentelése. A B. különbözik lícia határa mentén ÉNy.-ról DK.-re csap.L^maaz eg>szerü megáldástól az elbbi mindig unctio- gasabb csúcsai a Sztrub (1014
Ravka (1300
),
val (olajkenéssel), az utóbbi ^yszer kézzel való m), Haücs (1335 m. GaUciában), Starostyna (1200
;

m
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Beszllk

Euszkiput (1311 m.) és Huszla (1405 m.) e
hosszú gerincen több hágó visz át, ú. ni. a vegíiszkai (691 m.), palotai (683 m.), felsöjablonkai (909
ra.), orosz-ruszkai (797 m.), uzsoki (1012 m.) és
vereczkei (745 m.) azonkívül három vasúti vonal
(Miskolcz-Zagorz, Ungvár-Sianki és (MunkácsStryj) metszi át. A hegység túlnyomóan kárpáti
homokköböl áll.Völgyei
lakottak. V. ö. Siegmeth K., Uti vázlatok a munkácsi B.-böl( Magyar
Kárpát-egyl. Évk. VII. 1880, 134-173) Lehóczky
T., Képek a beregi havasokról (u. o. 502—514).
Beszllk, 1. Beslik.
Beszmen, súlymérték északi Oroszországban
1*024 kg.
és Szibériában
Besznák (besznákfalusi és kemeczi). Régi mam.),

;

;

srn

;

=

nyóra hegy alatt több csermelybl ered, Ny. felé
tart, Borgóprundnál DNy.-ra fordul, Szeretfalvánál
ismét É.-nak veszi útját s Betlen közelében a NagySzamosba szakad. Hossza 190 km., forrása ós torkolata 65 km.-nyire van egymástól. Mellék vizel
jobbfelöl a Tiha, balfelöl a Budák, Sajó és Dipse>
2. Aranyos-B., a Szeret jobboldali mellékfolyója, Besztercze- Naszód É.-i határán, az Ünökö(2280 m.) tövében, a vmegye határán K. -nektárt,
átlép Bukovinába, utóbb Moldvába s 300 km.-nyi
folyás után a Szerétbe ömlik. Iszapja aranyat
tartalmaz.
3. Kis-B. (Bisztriesóra) folyócska
CsLk vmegyében, a vmegye legészakibb részében.
Bélbor felett ered, DK.-nek tart s a Tölgyesi-szoroson át Moldovába fut a Szerétbe ömlik.

—

—

;

1
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IVároshácji

\Magif. kaszinó

méter.

gyár család a Divék nemzetségbl, óse Mikó a
Besztercze, 1. B. (Bistritz), rendezett tanácsú
XIII. sz. els felében élt négy fla Balázs, Ráthold, város, szab. kir. város címmel, Besztercze -Naszód
Bojon és Miklós 1246. osztozkodtak a nyitravme- vármegyében, az ugyanoly nev folyó jobbpartgyei Divék,Majtény,Bik és Kemecz nev birtokai- ján, igen szép völgyben, a Bukovinába vezet
kon. Pál elébb nagyugróczi,majd pozsonyi plébános, országút mellett egyike Erdély legrégibb és legfutcái
1787. esztergomi kanonok, 1808. a Ludoviceumra szebb városainak, szabályosan építve
4000 f rtot adományozott meghalt Nagyszombat- a szép piacra szolgálnak, melyen az 1563. befejeban 1814 jan. 20. V. ö. Wertner M., Magy. Nemz. I. zett csúcsíves ág. ev. templom (72 m. magas
218; Nagy I., Magyarorsz. Csal. II. 66. XI. 373. tornya 1519. épült), közelében a díszes ág. ev.
Beszter, kisk. Abauj-Torna vm. kassai j.-ban, fgimnázium s az árúcsamok épülete áll a várost
(1910) 446 magyar és tót lak.
u. p. Felsöolcsvár, régi bástyafalak és tornyok romjai övezik, azok
közt szép árnyas sétahelyek terülnek el. B. Beszu. t. Kassa.
Besztercsény, kisk. Bars vm. oszlányi j.-ban, tercze-Naszód vármegye törvényhatóságának, az
u. t. adó- ós tanfelügyelöségnek, államépítészeti hi(1910) 950 tót és magyar lak., postahivatal
Nyitraszeg.
vatalnak, pénzügyi ós erdigazgatóságnak, a
Besztercze. 1. A Nagy- Szamos baloldali mellék- 31. honvédzászlóalj és a 63. hadfogadó parancsfolyója, Besztercze- Naszód vármegyében a Sztru- nokság, csendr szárny- és szakaszparancsnokság,
;

:

;

;

;

;

;

;

—
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Beszterczebánya
örmények kizetése

és a jádi járás szolgabírói hivatalának,
pénzügyörbiztosi állomásnak, építészeti hivatalnak, a 8zamosújvár-B.-i esperességnek, minorita
van
és kegyesrendú szerzetháznak székhelye
törvényszéke, te lekköny ve, kir. közjegj'zöje, járásbírósága és adóhivatala: ág. ev. (német tannyelv) fgimnáziuma, tanítóképzje, áll. és ág.
«v. polg. leány- és közs. polg. ílúiskolája, alsófokú ipariskolája, földmívesiskolája, több kórháza,
számos társadalmi, ipari és közhasznú társulata.
Vasúti állomás, posta- és táviróhivatal, telefonállomás. Itt székel a Besztercze-Naszódvmegyei
aálogkölesön-és hitelintézet, a Bistritiana takarékés hitelintézet, a B.-i gazda^
,
sági bank, B.-i kerületi takarékpénztár, B.-i takarék- és
segélyzöegylet, keresk. ós
iparbank, Corona takarékos hitelszövetkezet és forgalmi bankszövetkezet, itt
van továbbá az osztrák-magyar bank mellékhelyisége,

telmiUs, Az

faipar rész\'énytársulat, gözfürész és amerikai parketgyár, múmalmok, tímárok
termel szövetkezete; van továbbá mezgazdasági sör- és szeszgyára és lisztmalma itt székel a
besztercze-naszódi faáru r.-t. és a Pintákí fürd
részv.-társ. Vásárai igen élénkek lakosai jelen-

nagj'obb része aszfaltozva és fásítva van s
Bessterczebánya címere.
az egész várost vízvezeték látja el vízzel. B. Zólyom vmegj'e törvényhatóságának, a B.-i róm. kat.
latin szertartású püspöknek, káptalannak, szentszéknek és esperességnek, paulai Szt. Vincérl nevezett ni szerzetháznak, továbbá kir. törvényszéknek, járásbíróságnak, kir. körjegyzségnek, kir.

a besenyi

;

tyén

J.,

B. v&ros

1712-beii, B. 1897; Sebesa. o. 1908.

tanügyi maltja és Jelene,

2. B., kisk. Pozsony vm. pozsonyi j.-ban, most
Pozsotiybesztercze (1. o.).
Beszterczebánya, r. t. város, sz. kir. város és bá-

nyaváros címmel, Fels-Magyarország egyik legszebb s legnyájasabb, anyagi és szellemi mvelts^
tekintetében nagy haladást tett városa Zólyom
vmegyében, a Garam jobb partján épült számos
régi épület megtartotta középkori jellegét s úgy,
mint templomai, építészeti mübeccsel bírnak. Ftere a IV. Béla kiiály-tér, a város srégi akropolisának helyén van a Mátyás-tér, más nevezetesebb terei és utcái a Szt.
István-tér, Bethlen Gábor-, Kossuth Lajos-, II.
Rákóczi Ferenc- és Wesselényi-tér; a város érdemes pol garatról nevezték
el a Heínczmanu András-,
Morgenthaller Fülöp- és
Károlyi Péter-utcákat,
mezgazdasági termékeket valamint a Stadler Tóforpartot. Az utcák legértékesitó részvénj-társulat,

Besttercie város címere,

;

;

tékenv kereskedést znek, fleg Moldva felé. Lakóinak száma 1869 ben 7212, 1880 ban 8063, 1890-ben
9109, 1900-ban 12.081 és 1910-ben 12,155 (a katonasággal 13,132) volt. A lakók között volt (i9oo)
2318 maeyar, 5887 ném. és 3753 oláh felekezet
szerint 1537 róm. kat., 3423 gör. kat., 318 gör. kel.,
4630 ág. evang., 800 ref., 52 unit. és 1316 izraelita.
A városban 1601 lakóház van. B. határa 5581 ha.
B. Erdély egjik legrégibb német városa, melyet
állítólag a Sze})e.sségról oda szakadt németek alapítottak 1222. már saját ispánja volt, 1241. a tatárok elpusztították és 1285 febr. újra megrohanták.
A tatárjárás után (>sakhamar ismét felvirágzott.V.
László a B.-i gróf .ságot 1453. Hunyadi Jánosnak adományozá ez megerósíté a város kiváltságait,polgáHunyadi János elrai azonban ellene fellázadtak
nyomta a zendülést s a polgársjíff fékentartására a

;

;

pénzügjT és kincstári ügj'ószségeloiek, a B.-i járási
szolgabírónak, a zólyom-turóc\Tneg5'ei kir. aidó- ós
tanfelügj'elöségnek, ügy^'édi kamarának, pénzügyi, sajtó- és bányabiróságnak, középiskolai figazgatóságnak, pénzügyi igazgatóságnak, erdigazgatóságnak és felügyelségnek, államépítészeti és iUetékszabási hivatalnak, kereskedelmi és
iparkamarának székhelye; van bányakapitánysága, adóhivatala s pénzügyrbiztosi állomása.
Tanintézetei közül a kat. fgimnázium, ev. algimnázium, áll. felsbb leánjiskola, községi polg. fiúiskola és iparostanonciskola említend. 1909-ben
nyilt meg történeti múzeuma. B. egyúttal élénk
forgalom s ipar központja nevezetesebb ipartelepei
a tömörenhajlított-fabutorgj'ára, a Wünsch-féle
várostól Ny.-ra emelked dombon várat építtetett. cement- és viaszkosvászongyár, gzfürészek,
Mátj'ás király azonban a polgárság kérelmére el- posztógyár, hengermalom, sörgyár, likr- és rumjelentékeny a
törölte a B.-i grófságot, B.-t és vidékét a szász gyár, gyufagyár, sajtkészítés
nemzeti gróf hatósága alá rendelé a polgárság a kádár- és asztalosípar, a posztó-kisipar van azonvárat lerombolta (ma csak csekély nyoma van) s kívül itt és a szomszéd Jakabfalván kincstári rézazóta a város gyors virágzásnak indult. Kereske- hámor és hengerm. B. mint borpiac is említést
delme Danzigig és a Fekete-tengerig ért s Bras- érdemel. Van hitelbankja, keresk. bankja, tak. és
sóéval és Nagj'szebenével vei"senyzett. A mohácsi ellegez szövetkezete. Fállomása a m. k. államvész után bekövetkezett háborús idkben B. is so- vasutak Zólyom — zólyombrézóí vonalának, van
kat szenvedett, hajdan híres kereskedelme teteme- posta- és távíróhívataía. A hermándi papírgyárral
sen megcsökkent. 1529 júl. Báthorj- István, 1601 magán-telefonvezeték köti össze. A Garam folyón
nov. Székely Mózes foglalta el, de Bá.sta 1602 nasvmérvü tutajozás folyik. Lakóinak száma
jan. visszafoglalta. 1857 ápr. 18. a lángok marta- 1869-ben 5950 volt, 1890-ben 7485, 1900-ban
léka lett, azóta szabályosabban és szebben felépült. 9264 és 19iO-ben 10,701. A lakosok közt volt (i9oo)
Irodalom. Schuller Rich., Andreas Beactael fvárosbiró 3132 magyar, 1Q79 német és 4852 tót, felekezet
volt I. Perdinánd korában). Archív d. Ver. f. siebenb. Lan- szerint 5.386 róm. kat., 2684 ág. evang. és 1026
deskunde, 1890, 23; Berger A., das BistriUer Arciiiv (v. ö.
létszáma 583. A városban
Siáaadok ti. 640.): Veress A.. B.-i céhek, Korre«p. Blatt. izrael. A katonaság
16. évf.
Keintzal, A B.-i nyelrjiris, a. o. 26. évf.
Bar- 661 ház van. Határa 1327 ha. B. jólétét bánya:

:

:

:

:

:

;

;

;

;
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szatának köszönheti, melyet itt már a VIII. sz.ban sok szerencsével ztek. A XIII. sz. okiratai
világosan tanúsítják, hogy B. és vidéke a zólyomi
királyi vár birtokának tartozéka és egyes magyar
furak tulajdona volt. A város alapítói állítólag
124'3. és 1244. a tatárok eltüringiaiak voltak
pusztították, de IV. Béla alatt egészen felépült s
már 1265. mint bányaváros szerepelt. A magyar
királyok, nevezetesen IV. Béla, III. András, Róbert Károly, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás és neje
Beatrix sokat és szívesen tartózkodtak itt, 1494f-ben
a Puggerekre szállt, kik Magyarországon nagy
bányavállalkozók voltak. 154'2-ben országgylés
volt B.-n, melyen a császár és Izabella közt a béke
létrejött;
1605. Bocskay hadai foglalták el.
1620-ban békealkudozások folytak a császár és
Magyar- meg Csehország közt; 1645. Rákóczi
hadai vonultak be. Polgárjogot avagy házat 1608
eltt osakis a német születéstiek szerezhettek.
;
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Irodalom. Ipolyi Arnold, B.-i memlékek története ée helyreállítása, Budapest 1878; n. a., B. város mdveltségtörténeti vázlata, Századok
1874. 525, 597, 601; Archaeologi&i Értesít, vn. 10 ; Pauler Gyula, A B.-l gylés 1670-ben,

Vm.

Századok 1874, 558—567.

Derakó Kálmán, a B.-i ország1620-ban, u. o. 1886, 105, 209, 291. ; Ortvay TivaJelentés a B.-i városi levéltárról, u. o. 1875, 115.;
A B.-i keresk. és iparkamara jelentései, 1891 óta ; Bosenaaer
Károly, a B.-i ág. hitv. ev. gimnázium története, 1876 ;
Jnrkovich Emil, A B.-i kir. kat. fgimnázium története,
1894; Aldor Imre és Jnrkovich Emil, B., Látogatók Lapja
VIII. 4. ; Zívuska G., A B.-i m. kir. erdészeti igazgatóságban rzött régi oklevelek jegyzéke, B. 1906; B. történeti
múzeuma, Századok 1909, 793. 1. Divald K., A B.-i múzeum kalauza, 1909.
;

gylés
dar,

;

Beszterczebányai püspökség,alapíttatott 1776.
az esztergomi érseki megyébl való kíhasltás
útján s az esztergomi érseki fmegye alá tartozik.
Kiterjed Zólyom és Turóez vármegyékre s Bars,
Hont, Nyitra egyes részeire. Feloszlik a beszterczebányai, turóczi, barsi és nyitrai fesperességekre
és 12 esperesi kerületre.
Beszterczei grófság, illetleg örökös fispán a^, a
Hunyadiak által viselt méltó-

BESZTERCZEBÁNYA

Hunyadi János
1453 február 1-én kapott V.

ság, melyet

László királytól. A B. megalapítása akként törtónt,
hogy V. László az erdélyi
szászok földjén lev Besztercze városát és kerületét az
erdélyi vajda hatósága alól
kivévén, külön területté alakította. A Hunyadi-család
ettl kezdve a beszterczei
oroszlánt címerében viselte.
János halála után fiai:
László és Mátyás örökölték
a B.-ot s ez utóbbi, mikor királlyá választatott, nagybátyjára. Szilágyi Mihályra
ruházta azt ennek halálával 1461. a B.-i méltóság
megürülvén, Mátyás király
1465. örökre eltörölte. V. ö.
Pesty Frigyes, Az eltnt régi
vármegyék II. 114. s köv. 1.
Beszterczei szilva (növ., Frumis dmnestica L.
var. amygdalina L.). Igen értékes és ízletes szilvafajta, mely hazánkban különféle nevek alatt, mint
beszterczei, berzenczei, magvaváló, hosszú szilva,
általánosan el van terjedve és állítólag Ázsiából
származik. Alakja tojásdad színe sötéfrv'iola, kékes hamvval borítva húsa sárga, igen édes, kellemes zamatú, magvától teljesen ós könnyen váló.
Egyik változata a beszterczei muskatály. Párás,
csapadékos égalj alatt, nyirkos talajon igen jól
terem, de a kemény ós tartós téli fagyok iránt
érzékeny. Mint csemegegyümölcs piaci árú azonkívül aszalásra (fleg Szatmár, Trencsén, Nyitra
és Szilágy vármegyékben), lekvárkószítésre és
pálinkafzésre használják föl a legjobb szilvaszilvórium
belle készül.
pálinka
Beszterczei szójegyzék, becses magyar nyelvemlék a XV. sz. els felébl, tehát még a kódexek eltti korból. Csak 1892-ben fedezték föl a
besztercze vmegyei levéltárban a Magyar Tudo;

A magyarok és tótok a tanácsba

nehezen jutottak
csak hosszas küzdelmek után vették be ket
1614. a ktüs tanácsba s 1650. a belsbe. A Thurzóféle egyezség szerint a bírák is felváltva majd
németek, majd magyarok, avagy tótok valának,
de a nemzetiség mellett még a vallásra is kellett figyelemmel lenni. 1754rtl kezdve azonban
már csak katolikusokat emeltek a bírói székbe
az anyanyelv már nem jött tekintetbe. A középkor emlékei óriási tzvészeknek estek áldozatul
ilyen szerencsétlenség volt az 1500-ik évi, amelyben a város régi levéltára veszett oda, az 1605-íki,
amidn száznál több ember lett a lángok martaléka, az 1761-iki, mely a XVIII. sz. legnagyobb
tzvésze volt, s utoljára az 1783-iki, amelyek
mindannyiszor egy-egy utca kivételével az egész
várost elhamvasztották. Az 1848— 49-iki szabadságharcban, mint a fvonalon fekv város, sokat
szenvedett az ismételten átvonuló hadaktól.
Ugyanekkor 50,000 fi-tnyi sarcot íizetett Götz
mányos Akadémia kiadta hasonmását,
tábornoknak.

be

;

;

;

—

—

:

;

;

Fimly

H.

—

—

Besztercze-Naszód

:

223

pedig az egészet átírásban ée magyarázatokkal
tette közzé (Budapest 1893). Ezernél több latin szó
van brame s föléjük irva mindenütt a magyar kifejezés. Csak az kár, hogy mind a latin, mind a
magyar szók tele vannak hibával.
Besztercze-Naszód vármegye. Hazánk erdélyi
részének legészakibb vmegjéje, határolja É.-on
Máramaros vmegye, K.-en Bukovina és Románia,
D.-en Maros-Torda és Kolozs \Tnegye, Ny.-on
Szolnok-Doboka vmegye. Területe 4167 km*. Hazánk leghegyesebb vmegyéinek egyike az ÉK
DNy.-i irányban hasító Nagj'-Szamos és Besztercze folyók völgyei hegjTendszereit Sesopoitra
;

osztják.

A

Nagj'-

Szamos völgyótól
É.-ra

emelked

hegycsoport az &délyi északi határ-

hegységnek Radnai havasok néven ismert tagja.

E hegység

fóge-

rince B. vármegye
É.-i részén, részben határán vonul végig s f ó csúcsai a wa.. terütetén a Batrina (1713 m.), Vur\Ti Repede (2077 m.),
V. Puzdreloru (2191 m.) s Ünókó (2280 m.). Ny.
felé a Romuli hágó (877 m.) választja el a vm.
ÉNy.-i szegletében emelked Czibles-csoporttól
(1842 m.), D. felé ágai hirtelen ereszkednek a
Besitercie-Xaííód

vmegye

címere.

Nagy-Szamos völgye felé, melynek forrásvidéke
felett az 1257 m. magas Radnai hágó a Borgói
csoporttól választja el ez az 1932 m. magas V.
Omulujtól kezdve D.-nek csap s a Nagy-Szamos
és Besztercze völgyei közt ágazik szét, magassága
1300 1400 m., Ny. felé utolsó magas csúcsa a
;

—

Henyul (1614

A

m.).

—
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elbbinél szélesebb, de magasabb fekvés, jobbról a
Tiha, baht^l a Budák, Sajó és Dipse ömlik bele. B
magas hegyek övezte \Tn^j-e éghajlata zord ós hideg legenyhébb DNy.-i részében, ahol a völgyek
mélyebbek és tágabbak Besztercze évi közepes hmérséklete 810C., a július hfoka 192, a januáriusé —4-6*; a hmérséklet szélsségei 35-6 ée
28-6« C. A hegyes vidéken jóval hidegebb a hmérséklet, a legmagasabb régiókban az évi közepes hmérséklet alig több 4—5 foknál. A csapadék
eloszlására is döntó befolyása van a hegyrendszemek; Beszterczén 707 mm. az évi átlaga, Naszódonmár 855 mm., a hegységekben ICXK) mm.-en
is túl emelkedik.
Ásványkincsekben B. hegj's^ei nem szkölködnek, de azokat még nem aknázzák ki eléggé. B.
hegyeiben arany, ezüst, vas, ólom, ón és cinnóber
fordul el, tényleg azonban csak arany, ezüst és
ólomra fclyik bányászat az óradnai kincstári
bányákban. Ásványvizek fakadnak Dombháton,
Oláhszentgj-örgyön (mindkett égvényes konyhasós fürd), Pintákon (sósfürd) és Borvölgyön (sa;

vanyúvíz).
A föld ívelést csak az alsóbb völgyekben
viszik sikerrel. B. összes term területe 405,092
ha., ebbl szántóföldnek be van vet\'e (i909) mindössze csak 59,499 ha. s ugar 15,798 ha. A szántóföldbl búzával 15,156 ha., árpával 20a3 ha., zabbal 15,237 ha. van bevetve a kukorica területe
19,799 ha., a burgonyaföldeké 1067 ha. A zord
éghajlat mellett a termés csekély, egy ha. területen csak 80 q búza, 116 q árpa és 100 q zab
terem, az összes termés (i909) 119,088 q búza,
23,502 q árpa, 152,380 q zab, 207,957 q kukorica
és 61,476 q burgonya, úgy hogy a termés a szükségletet is alig fedezi. Termelnek még kis mennyiségben hüvelyeseket, cukorrépát, ellenben több
kendert (773 ha.), lent (86 ha.) és különböz takarmányféléket. A kertek területe 4038 ha a
gyümölcstermelés, meljTiek kivitele is van, elég
jelentékeny. A szllterlet csekély (579 ha.), a
szllmüvelós leginkább csak mélyebb fekvés,

m

;

,

Besztercze völgyétói és a

Doma vízrendszeré-

tl elválasztó Boigói szorostól D.-re szintén tetemes magasságra emelked Kelemen havasok (Pietroszul 2102 m., Sztrunyóra 1994 m.) már az melegebb völgyekre
Erdélyi trachitláncolat tagja s mint ilyen lényegesen különbözik a többnjrire kristályos kzetekbl álló Borgói és Radnai csoporttól. A Kelemen
havasok v^só ágai Beszterczénél, a Besztercze
folyó magas fekvés (3—500 m.) völgyére ereszkednek, ezen túl a Nagy-Szamosig halmos vidék
terül el, mely a Viráni kben (741 m.) kulminál.
Lapály a vmegj'ében sehol nincs, völgyei is meglehetós keskenyek, de földmívelésre, st alsóbb
részeikben szlltermelésre is alkalmasak a hegységeket óriás kiterjedés erdségek borítják, a
l^magasabb gerinceken pedig terjedelmes havasi
legelk vannak. B. folyóvizei a Domán s néhány
mellékvizén, valamint a határt képez AranyosBeszterczén (1. Besztercze folyó) kívül, melyek a
Szerétbe ömlenek, mind a Nagy- Szamos adózói
ez több forrásból a Lopacsna h^y alatt fakad s
zuhogó val gyarapodva DNy.-i
számtalan
irányban hasítja a megyét É. (jobb) fell a Bajtort, Anyest, Kormáját, Rebrát, Szálvát és Zagrát,
bal felöl az Uvát és l^est veszi fel. A vele részben párhuzamos folyású Besztercze a Kelemen havasokban a Sztrunyóra alatt fakad, völgye az
;

h^i

;

csak 3113

hl. bor.

A

szorítkozik, eredménye (i909)
rét és kaszáló területe igen

(60,879 ha.), hasonlóképen a legelké
(81,529 ha.), melyek a maiasabb hegységekben
óriási kiterjedést érnek el. Hasonlóképen igen
nagyok B. erdségei (188,228 ha.), melyek a
vármegye területének közel felét borítják ezeknek túlnyomó része (107,966 ha.) feny\'es, mely
kivált a magasabb hegységekben majdnem kizárólagosan lép fel, lejebb bükk- és v^j-es lomberd (69,534 ha ) következik, míg a legalsó lejtkön és a lapályokon a tölgyerdó lép fel; az erdk
tenyésztése ée a nagymennyiség fa feldolgozása
(1. alább) a népességnek egyik legfbb kereseti
ága. Ezenkívül van a vármegyében
42 ha.
nádas és 10,873 ha. nem termo terület.
Állatállománya az 1908. évi összeírás szerint
74,422 drb szarvasmarha, 14,166 ló, 26 öszvér ée
szamár, 20,770 sertés, 135.671 juh, 10,168 kecske
és 122,832 drb baromfi, A szarvasmarha közt túlnyomó a magj'ar faj, a tenyésztés azonban nem
nagj-on jelentékeny mindössze csak 3 szövetkezet foglalkozik vajtermeléssel s 8 fogyasztási szövetkezet áll fenn. 98 községben foglalkozik a nénagj-

;

m^

;

:
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pesség méhészettel, 11,863 méhcsaládot nevelve, megyében 1 kerületi betegsegélyz pénztár van,
137.520 K érték méhtermékeket állit el. A ha- ipartestület ellenben nincs. Hitelintézetei: 13 bank,
lászat és vadászat jelentékeny, a vármegye maga- 4 takarékpénztár és 28 szövetkezet, összesen
sabb hegyeiben a nagyobb vad is bven fordul el. 18.169,000 K betéttel 1909 végén.
Közlekedési hálózata: 83 km. állami út,
Lakosságrának száma mérsékelten emelkedik 1869-ben 96,339, 1880-ban 95,017, 1890-ben 288 km. törvényhatósági út (mind kiépítve), 297
106,124, 1900-ban 119,014 és 1910-ben (a katona- km. községi közlekedési közút (ebbl csak 15 km.
ságot is beleszámítva) 127,391 lakója volt. Egy ki nem építve), 571 km. községi közdl út és
km 2- re 306 lélek esik, úgy hogy B. Csík vmegye 26 km. vasúti hozzájáró út. A forgalmat Románia
után Magyarország legritkább népesség vár- és Bukovina felé jó utak tartják fenn, a Románia
megyéje. A népsrség aránylag legmagasabb a felé való forgalom a középkorban igen jelentévármegye DNy.-i részét elfoglaló besenyi járás- keny volt, ma azonban lanyha. Vasutjai: a Szaban (39-8 lélek 1 km^-re), míg az óradnaiban igen mosvölgyi vasút dés— borgóbeszlerczei vonalágyér (20). Anyanyelvre nézve van a lakosok kö- nak királynémeti-borgóbeszterezei vonala 39
zött 8475 magyar (7-Oo/o), 26,036 német (22-OVo), km. a Marosludas— beszterezei h. é. vasútnak
128 tót, 82,256 oláh (6a-2o/o), 165 rutén ós 1954 Szentmihálytelke és Kerlés közötti 21 "3 km. vonala a Naszódvidéki h. é. vasútnak Magyameegyéb a német elem visszaszorulása (1 890-ben
24-lo/o) mellett az oláhság, de kivált a magyar- megye— Óradna közötti 54 km. vonala és az Ilvaság tért foglal bár sehol számottev arányban völgyi erdei vasút 36 km. kiterjedésben, összesen
nem él s csak néhány községben van abszolút 150*3 km. kiterjedésben érintik a vármegye tetöbbségben. Az idegen ajkú népességbl csak 7375 rületét. B. vm.-ben van 22 posta- ós 26 táviróhivatal s 184 távbeszél állomás.
lélek, vagyis 6'7o/o beszél magyarul (1880-ban
Közmveldés tekintetébenB.vm.akevósbbé
33Vo). Felekezetre nézve van a lakosok között
4927 r. kat., 66,078 gör.-kat.(55-5o/o), 15,290 gör.- elrehaladott vármegyék közé tartozik összekel. (12-9o/o), 22,874 ág. evang. (19-3o/o), 3349 sen (1900) csak 47,420 egyén tud Írni ós olvasni,
reform., 101 unitárius és 6385 izraelita (54o/o). vagyis a népességnek 38*5, a hat évnél idsebb
Az ág. evang. lakosság majdnem kizárólag a népességnek 46-3o/o -a (1890-ben 38-5«/o) s 3816
vármegye németajkú (szász) lakosságából kerül tanköteles gyermek nem jár iskolába. A vármeki, mely a jádi és besenyi járáson kívül Besz- gyében összesen 269 iskola van, ú. m. 22 kisdedtercze városában él nagyobb tömegekben. Ezer óvó 1625 növendékkel, 127 mindennapi elemi
lakóra esett (i909) 8*5 házasságkötés, 32*8 szüle- iskola, 58 általános és 53 gazdasági ismétl istés és 20*9 haláleset; a népesség természetes sza- kola, 3 iparosinasiskola és 8 polgári iskola (Beszporulata tehát 11-9 lélek ezer lakóra. Foglalko- tercze) összesen 16,015 tanulóval (ebbl 11,637
zásra nézve a népességnek több mint ^j^ része a mindennapi elemi és 446 a polg. iskolákban), 2
(76"6o/o) stermel, iparral 9-4, kereskedelemmel gimnázium (ág. evang. német fgimnázium Beszés hitollel 2-0, közlekedéssel 1*2, közszolgálati terczén és oláh fgimnázium Naszódon) 558 taágakkal és értelmiségi keresettel 2'9°/'o foglalko- nulóval s 1 községi földmívesiskola (Besztercze)
zik, a napszámosok aránya 31°/o- A tényleg ke- 11 tanulóval, összesen 269 iskola 18,209 tanures népesség száma 60,251, mibl stermelésre lóval.
Közigazgatás. B. vármegye 4 szolgabírói já47,161, bányászatra és kohászatra 285, iparra
4889, kereskedelemre és hitelre 828, közleke- rásra oszlik s van benne 1 rend. tanácsú város,
désre 460, közszolgálatra ós szabad foglalkozá- ú. m.
sokra 1092, véderre 1365, napszámosokra 1968,
Népes- A népességbl volt ^ „i.x
,,,.
jKtes^e-^
1900-baii
ség
seg
vagyonukból élkre 520, házi cselédekre 1509
i.
j^'fht
házak
Járás
száma
lélek jut az eltartottak összes száma 58,763. A
szama ^q^q m«gy»r| német oláh száma
lakosság ffoglalkozása a föld- és erdmvelésen
32
...
24,75o' 2,027, 7,128, 14,8161 5,844
kívül a bányászat (1. fenn), melyet kivált Óradna Besenyi...
„31,133
695 10,482 17,444;} 6,570
környékén znek. Az ipar egyébként túlnyomólag Jádi
Naszódi
— 83 29,667 1,192: 1,255 23,427 5,567
a fa feldolgozására szorítkozik s ilynem telepek Oradnai _
13
28,709 1,443Í 1,284 22,816" 6,860
12,155! 2,318 5,887; 3,753|^ 1,601
nagyobb számmal vannak (Alsóborgó, Borgó- Besztercze r. t. v.
98
Összesen...
126,414} 8,475 26,036 82,25684,842
besztercze, Kisdemoter, Romuli, Teles, Majer, Ujradna, Besztercze) legnagyobbak a BeszterozeA vármegyében van összesen 1 rend. tan, váNaszódi faipar r.-t. telepei; ezenkívül Beszterczén ros (Besztercze), 20 nagy- és 77 kisközség (29
vannak kisebb gyártelepek sörfz, szeszgyár stb. körjegyzség), továbbá 35 puszta és telep. A közA kisipar ágai közül a faipar (asztalos-, kádár-, ke- ségek általában középuagyságuak, 2000-nól több
rekes-ipar), malomipar, timár-, szcs-, szí jgyártó- lakosa 14 községnek van, legnépesebbek Beszés csizmadiaipar van leglnlíább elterjedve. A ke- tercze 12,155 ós Óradna 4657 lakossal. Székhelye
reskedelem ftárgyai ló és marha (a legnagyobb Besztercze. Az országíryú lésbe B. vm. 2 képvimarhavásárok Beszterczén, Borgóprandban, Le- selt küld.
kenczén, Monoron, Naszódon és Oradnán vannak),
Egyházi tekintetben B. vm. 3 r. kat. egygabona és disznózsír (Besztercze) igen jelenté- háza a Gyulafehérváron székel erdélyi, az 57
keny a fakereskedelem, mely a naszódi havasok gör. kat. egyház a nagyváradi püspöki ós a 17
vidékén a kolozsvári fakeresked részvénytársa- gör. kel. egyhtlz a Nagyszebenben székel erstíg kezében van, mely kitn fürészárúival nagy délyi érseki egyházmegyéhez, a 31 ág. evang. és
forgalmat tart fenn. A forgalom központjai Besz- a 6 helv egyház az erdélyi ág., illetve helv., a
tercze, Borgóprund, Naszód és Óradna. A vár- 3 unit. leányegyház a kolozsvári unit. egyház;
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Beszterecz

a város felett uralkodó dombon de midn
Hunyadi halála után Szilágji Mihály vette át az
Törvénykezési szempontból B. vm. a kolozs- örökös grófságot, Besztercze lakói 1458. Thümel

kerülethez tartozik; azonkíNiil van 3 izraelita

épített

;

anyakönjTi hivatal.
vári

kir.

ítéltábla alá tartozó beszterczei tör-

vényszék kerületéhez tartozik, járásbíróság van
Beezterczén, óradnán és Naszódon, a két utóbbinak telekkönyvi ügyekben is van birói hatásköre.
A kir. fügyészség, pénzügyi és sajtóbiróság,
közjegyzi kamara Kolozsvárt, a bányabiróság
GyulafehérAárt, ügyvédi kamara Maros- Vásárhelj't van; közjegyzk Beszterczén és Naszódon
vannak.
HadUsryi tekintetben egész B. vra. a Beszterczén székel 63. számú hadkiegészító-, a nagyszebeni hadtest- és a kolozsvári honvéd kerületi
parancsnokság alá tartozik kiterjed reá a 22. honvéd gyalogezred és a9.honvéd huszárezred,állandó
vegyes felülvizsgálati bizottsága Kolozsvárt,
csendrségi szárnj-parancsnoksága Beszterczén
székel, szakaszparancsnokság u. o. és Naszódon
;

van.

Pénzügryi tekintetben a beszterczei pénzügyigazgatóság alá van rendelve adóhivatala Beszterczén és Naszódon, pénzügyrsége Beszterczén
van. Ipari és kereskedelmi tekintetben a kolozsvári
kamara és a dési iparfelügjel kerületébe tarto;

zik, államépítészeti

hivatala Beszterczén, közúti

kerületi felügyelje Brassóban, posta- és távirda-

igazgatósága Kolozsvárott. Ménteleposztálya nincs
(Déshez tartozik), állategészségügyi tekintetben
a kolozsvári felügyel kerületébe osztatott be,
állami állaton'osa Beszterczén van.Knlturmémöki
ügyeklíen a kolozsvári ker. mködési területéhez
tartozik. B. vm. területén van 22 gyógyszertár,
3 kórház (240 ággj'al), 44 or^'os, 1 sebész és 104
bába.

bíró vezérlete alatt ellene fellázadtak

;

Szilágji

azonban legj'zte ket s elpus2rtította a várost.
Mátj-ás király a beszterczeiek elégedetlensége
miatt az örökös grófságot 1465. eltörölte s Besztercze vidékét a szász nemzeti gróf hatósága alá
rendelte. Azóta Besztercze gj'ors virágzásnak indult s Lengyelországgal, a Fekete-tenger partmellékeivel és a Balkán-félszigettel élénk kereskedést tartott fenn. A XVI. és XVII. sz. viszontagságai, Péter moldvai vajda betörése 1530. és 1542.,
késbb Básta Gyöi^ császári hadvezér fóktelenkedése (1602—1603), melyet iszonyú éhínség és
pestis követett, eltüntette a régi virágzás minden
nyomát, de a szorgalmas lakosság csakhamar újra
felküzdötte magát. Besztercze\'idék továbbra is
megtartá jogait s mint külön \idék a legújabb idig
fennállott. A radnai v. naszódi kerületbl azonban
1764-ben, amidn az erdélyi határrvidéket felállították, a II. oláh gyalogezredet alkották,amelynek széke Naszód lett a szászokat ellenben megkímélték a katonáskodástól, st Naszód vidékérl
elköltöztették ket s helyökbe oláhokat telepítettek. Az ezredhez 44 község tartozott, melyet kizárólag csak határrök laktak midn a végvidéket eltörölték (1851), az ezred tkealapját az iskolák fenntartására rendelték s jövedelmébl ma
a naszódi fgimnáziumot tartják fenn. Ekkor
Besztercze és Naszód vidéke külön meghagyattak,
de Erdélynek Magj-arországgal való egj'esítése
után az 1870. XLII. t.-c. a vidékek kiváltságait
eltörölte s a magyarországi törvényhatóságokkal
egyformán rendezte. Végül az 1876. XXXIII. t.-c.
Besztercze vidékébl, továbbá Naszód vidékébl
(kivéve ennek azon darabját, mely elkülönítve
;

;

Története. B. vm. a régi Beszterczeszék és Naszód vidéke egyesítésébl keletkezett Besztercze Torda vármegyében feküdt), Doboka vmegyének
\'idékét a XII. sz. els felében német települk lep- azon részeibl, melyek Besztercze vidék két része
ték el, kik bányászat céljából költöztek ide be
közt, valamint Besztercze és Naszód vidéke közt
1222. már virágzó s vagjonos telepek voltak terültek el, végül Bels -Szolnok vármegyének
itt, külön hatóságokkal és úgynevezett királya Besztercze és Naszód vidékek közé benyúló régróffal s a szepesi németekéhez hasonló szerve- szébl Besztercze-Naszód néven új vármegj'ét
zettel. A tatárok 1241. és 1285. e virágzó telepe- alakított.
ket elpusztították s tönkretették az akkor több
Irodalom. Teutsch, Zar Geschlchte von Bistrita, Archív de*
ezer lakost számláló Óradnát is, de a szorgalmas Vereins für Siebenbürgische Land eskün de, N. F. IV. 2. 2f 6
der Dentschen in Nordsiebenbfirg^n,
nép csakhamar kiheverte a pusztítás nyomában Klein I. Geschicbte
B.-i gimnáziomi értesít, 1870— 71; Kramer Frigyes, Bistrita
járó nyomort. Nagj-obb jelentóségre emelkedett B. nm die Mitte des XVI. Jahrhnaderts, .\rchiv für LandesvTn. az Anjou-család uralma alatt. A kereskedelem konde Siebenbürgens 1887 n. a.. Ang der Oegenwart a.
:

:

Vergangenheit der könlgl. Freistadt Bistriti, 1868; Witthatalmas fejldésnek stock
Henrik, Die Stellang von Bistritz im Thronstreit
indult. Erzsébet királynnek és I. Lajos király- íwischen Ferdinánd I. and Johann Zápolya, B.-i gimnának köszönhette B. önkormányzati jogait, ameny- ziumi értesít. 18€0 Dr. Berger Albert, Crknndenregesten
nyiben Erzsébet Besztereze városának és vidéké- aas dem Bistritzer Arcbive, a. o.. 1893, 1894, 1895 n. a.,
Das VerhSltniís von Bistritz znm Moldaner Woiwoden Péter
nek jogi ügjeit a királygróf (Comes Bistriciensis) Rare^. n. o. 1911
Emke nti kalauz, Kolozsvár 1891, 8S—
és a saját választott bírái és végül közvetlen a 88). Vegyes cikkek a Siebenbürg. Karpathen-Vereia évkirály íénhatósága alá rendelte és I. Lajos király kCnyveibén.
1366. ugyanazon jogokat és szal)adalmakat biztoBesztercze-Podhrágy, 1. Vdghesztercze.
sította Besztercze \idékének, amelyekben a nagyBesztercze- Váralj a, 1. Vágváralja.
szebeniek részesültek így jogi ügj-ekben a nagyBesztercze vidék, azeltt Erdélyben, a Szászok
szebeni grófhoz fordulhattak, aki a király után földjén létezett vidék, melynek (i87o) 71 "76 km*

fképen Lengyelország

felé

:

;

;

;

legfbb birájuk

volt. V. lAszló 1453. Besztercze terjedelme és 26,357 lakosa volt; székhelye Beszvárosát és vidékét Hunyadi Jánosnak adomá- tercze vala. Az 1876. XXXIII. t.-c. Naszód vinyozta és örökös grófjává nevezte ki; Hunyadi dékével és Doboka vTnegyének egy részével együtt
a hajdani királygrófnak csak jövedelmeit élvezte, Besztercze-Naszód vmegyévé egyesítette (1. ö ).
a beszterczeiek jogait s kiváltságait pedig csorBeszterecz, kisk. Szabolcs vm. nyirbogdányj
bítatlanul hagyá, st 1453. megersíté és várat j.-ban, (1910) 977 lak. u. p. Kék, n. t. Demecser.
;

Réoai
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Itt volt Zólyomi Dávid mocsaraktól körülvett
földvára, az ú. n. B.-i faköpönyeg.
Beszteréd (Bestridzis), püspök, Szt. Gellérttel,
Bddel és Benetával együtt (1. o.) Pesten 1046
szept. 24. vértanúságot szenvedett.
BesztuzseV; Alexander, orosz novellista, szül.
1795 november 3., megh. 1837 július 19., fia B.
Sándor államtanácsosnak és publicistának mint
gárdatiszt barátjával, Rülyejev Kondratij költvel
együtt részese volt az 1825-iki dekabrista-összeesküvésnek (1. Dekabristák) a halálra Ítélték,
büntetését azonban 20 évi kényszermunkára vál-
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fekv Gorelovo faluba ínternáltatta. Csak
Katalin hívta
vissza az udvarhoz 1762. Ó3
kinevezte tábornaggyá és tanácsosává.
mellett
II.

t

3. B., Konstantin Njikolajevics, orosz történetbúvár, szül. 1829., megh. Szent-Pétervárt 1897
jan. 14. 1865 óta a szentpétervári egyetem tanára
volt. Fömunkája
Oroszország története (1872—
82, 2 köt., az I. kötetet Schiemann ném. fordította, Mitau 1873), amely fképen azzal tnik ki,
hogy rámutat az orosz történelemre vonatkozó
forrásokra.
Beszuki, hollandus kormányzóság Jáva legtoztatták. 1829. engedélyt kapott Jakuekban, keletibb partján. Területe 10,159 km', nagyrészhogy mint közlegény beléphessen a kaukázusi had- ben Madurából bevándorolt lakosainak száma
seregbe, ahol újra tiszti rangra emelkedett, s Adler 743,352, népsrség 73. Termelnek rizst, kávét
cserkesz vár ostrománál hsi halállal múlt ki. és különösen nagy mennyiségben cukrot. FSokkal ismertebb Marlinszkij álnéven, mely alatt városa és kikötje B. a Madurai öbölben, terméirodalmi mvei megjelentek, s mint Író a Puskin- nyekkel kereskedik.
korszak jelentékenyebb emberei közé tartozott.
Beszürdés, valamely apró üregekkel bíró testÓ adta ki Rülyejevvel együtt az els orosz alma- nek idegen anyaggal való áthatoltatása. Petronachot Poljarnaja Zvjézda (Sarkcsillag) cím alatt genetikai B. az, midn valamely kzet üregeiben
1823., amelyben az akkori nevezetesebb írók mind utólagosan vizes oldatból más anyag válik ki, pl.
részt vettek, úgy hogy a könyv több kiadást ért. opál beszüremkezés andezit üregekbe.
Fömunkája Ammalat Bej c. regénye, amelyben
Bet (beth, héber, a. m. ház, lakás), helységneegy cserkesz fnök árulása van leírva érdekes vekben gyakran fordul el. így pl. Betania (Nyojellemzéssel és a természetnek költi rajzolásá- morháza), Betbaálmeon (Meonbálháza), Betel (Isval. Müveinek teljes kiadása 1840. jelent meg tenháza), Betlehem (Kenyérháza) stb.
Szent-Pétervárott, 1860. jelentek meg igen érdeBéta L., (répa, növ.), a Chenopodiaceae (Libakes magánlevelei.
topfélék) család gónusza, melynek 5—6 faja és
Besztuzsev-f éle tinktura (Tindura ferrichlo- több fajváltozata van. Egy-kétéves, húsos györati aetherea, Liquor anodynus martiatus, La- ker füvek. Levelük nagy, fodros, osztatlan,
motte-féle aranycseppek), ferrikloridnak éter és kopasz, nyeles tlevél, a szárlevél ül. Viráguk
szesz elegyével készült, gyógyszerül használatos apró, 2 ellevele és 5 zöld lepellevele van, meoldata.
lyeken belül az 5 porzó mirigyes vacokpárnán áll.
Beaztnzsev-B^vitüin,!. MichaüPetrovics, gróf, A magház a lepel húsos alapjába van benve, biorosz diplomata, szül. 1688., megh. 1760. 1721-ben béje 3 V. több karélyú, csaknem ül. A termést
követi minségben Stockholmba ment, ahol húsz húsos V. kemény burok és a maradó lepel veszi
éven át irányította a svéd politikát és létre tudta körül. A virágok apró csomókká egyesülve,
hozni az 1724. és 1735-iki szövetségi szerzdéseket hosszú, leveles füzérben állanak. Legjelentsebb
és Svédországból Oroszországba kézmveseket, a B. vulgáris L., 1. Cékla, Cukorrépa és Cukorgazdasági és egyéb szakembereket küldött. Erzsé- növények.
bet cárné alatt udvari marsalli rangot kapott, s
Béta, a második bet neve a görög ábécében
azután több követségben járt el Porosz- és Len- 1. J5.
gyelországban és Ausztriában, 1756—1760. pedig
Béta, kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi j.-ban,
Franciaországban. Nejét, a kegyvesztett Golovkin (1910) 379 magyar lak. u. p. és u. t. Bögöz.
gróf nvérét, aki állítólag részt vett az Erzsébet
Betáblázás (intabulatio) volt a telekkönyvi
cárn ellen 1743. sztt összeesküvésben, elfogták, intézmény behozatala eltt a pénzköveteléseknek
nyelvét kivágták és Szibériába számkivetették. javakkal (és pedig eleinte úgy ingó, mint ingat2. B.,Alexej Fetrovics, gróf, az élbbemnek lan dolgokkal) való biztosítása. Legelsöbben az
öccse, orosz államférfi és hadvezér, szül. Moszk- 1723. OVII. t.-c. szól a B.-ról, de az mílr e törvában 1692 jún. 2., megh. 1766 ápr. 21. 1718-ban vény keletkezése eltt szokásban volt. Részletesen
orosz szolgálatba lépett és 1740. Blron pártolása szabályozta a B,-t az 1840. XXI. t.-c. a követfolytán Anna cárn minisztere lett, de pártfo- kezképen. A B.-nak nemesi és jobbágyi javakra
is fogságba került. Erzsébet nézve az illet vmegye közgylésén, a szab. kir.
gója megbukván,
cárn rábízta a birodalmi kancellárságot és 1744. városokban és a Jász-Kún kerületekben fekv
nagykaneellárrá nevezte ki. Ez állásában követ- javakra nézvo a városi tanács rendes ülésén, a
kezetesen ellenségesen viselkedett Poroszország hajdúvárosokban a kerületi gylésben, végül a
iránt és Ausztria felé hajlott, ami egészen meg- bánya vagy ónra nézve a «bányászi hegymester és
felelt Erzsébet nézeteinek. 1746-ban rábírta a cár- jegyz)) eltt kellett történnie (1. és 2. §-ok). Bent, hogy Ausztriával szövetségre lépjen, ami táblázni csak ingatlanra lehetett (6. §.), és csak
Oroszországot a hétéves háborúba sodorta. Midn olyan kötelezvényt, amely határozott összeg
B. Apraxin tábornokot, jóllehet 1757. Grossja- követelésrl szólott (9. §.). Általános B., amelynél
gemdorf mellett legyzte volt a poroszokat, sietve t. i. nem kellett az egyes földeket tüzetesen kivisszahívta, elvesztette Erzsébet kegyét és 1758. jelölni, hanem a B. az adósnak az illet vmegyéhalálra ítélték. Erzsébet halálbüntetését elengedte ben fekv összes földjeire kiterjedt, csakvmegyoi
Qgyan, de minden rangjától megfosztva a Moszkva közgylésen történhetett (13. §.). Szab. kir. váró:

;

;
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likban «egyenkmt megnevezvea kellett kijelölni tárgyában 1857 jún. 3., a hirdetményi határazokat a földeket, amelyekre a B. szándékoltatott id utáni átkebelezések tárgyában 1858 febr. 6.
és a végrehajtási összeírás alapján való átkebele(1-lt. §.). Ilyen különös B. a nemesi javakra vmegj'ékben is történhetett. Maga a B. abból állott, zések tárgyában 1858 márc. 29. kiadott rendeletek
hogy a bemutatott «iromány» a közgylésen, foglalják magukban. (V. ö. Peregriny, Tolekk.
illetve tanácsülésben felolvastatván, végzés által törv'ények és rendeletek gyjteménye I. r. 423. és
betáblázottnak jelentetett ki. E végzés azután az köv. l.) Manapság is szokás a telekkönyvbe
ülési jegyzkönyvbe beiktattatott, a B. «a betáb- való bejegyzéseket általában B.-nak nevezni. (Az
lázott irományra)) feljogj-eztetett (ha a fél kivánta, osztrák telekk. rendtartás 8. §-a a telekkönyvi
errl neki « hiteles bizi)nyitvány)) is adatott), a bekebelezést nevezi más néven B.-nak.)
Betacinchonin, 1. Cinkonin.
ebetáblázott iroraánj-nako másolata «egy különös
Béta-függvény, 1. Függvény.
evégre készített betáblázá^íi jegyzkön>'vbe» beBetageuze, 1. Beteigeuze.
íratott és a B.-okról «egy névsor szerinti lajstrom»
Betain, trimetilglikokoll, oxyneurin CjHj,NO,.
vezettetett (11. §.). A jegyzkönyvet és lajstromot
mindenki megtekinthette (publicitás) és azokból Elfordul számos növényben, így a cukorrépában
hiteles kivonatos másolatot kérhetett (12. §.). A B. (Béta vulgáris) a Lyciiim barbarum leveleiben,
joghatályára nézve a törvény következen intéz- (a licin azonos a betainnal) a gj-apot-fa magjákedett. A B.-sal biztosított követelés csd eseté- ban stb. Képzdik a kolin oxidációjakor. A B. egy
ben a «be nem táblázott követelések eltt kiolé- molekula vízzel fényl, könnyen szétfolyó krisgitési törvényes elsbbséggel bir». A korábbi B. tályokat alkot. Gyenge bázis, savakkal sókká
a késbbivel szemben szintén elsbbséget bizto- egyesül. A vízmentes só 293°-on olvad. Sósav-sója
sított. Egyidben történt B.-ok között az adós- Ácidol név alatt, mint a sósav pótszere gyógylevél kelte határozta meg az elsbbséget (5. §.), s szerül használatos. Az acidol színtelen, vízben
ha a B. a kölcsön felvétele eltt történt, az elsbb- könnyen oldódó kristályos test. Oldatának az
ség a felvétel idejétl számíttatott (10. §.). Ha a acidol nagjTnérvü hidrolízise folj-tán ugyanolyan
vmegyei különös B.-sal terhelt föld eladatott, a fiziológiai hatása van, mint a szabad sósavnak.
Betakarás. A konyhakerti ágyakra a nagy mevev köteles volt errl a hitelezket tudósítani
s ket kielégíteni, vagy azon adósságokat a meg- legek beálltával, a talaj kiszáradását elkerülend,
vett birtokkal együtt általvállalni», különben a jól elkorhadt trágyát, fürés2:port, aprós timárB. épségben maradt. Ugyanez állott akkor is, ha csert, lombfa-leveleket, mohát stb. szokás teríteni.
az adós « valamely törvényhatóság alatt lev s Ezt a B.-t talajárnyékolásnak mondjuk míg tualtalános B.-sal terhelt minden birtokátn eladta lajdonképeni B. alatt inkább a növények téli befe(20., 21. §-ok). B.-sal terhelt polgári vagyon vev- dését értik, mely alkalommal a kerti ágyakat
jének a vételárát addig nem volt szabad kifizetni, fenyögalyakkal, száraz trágyával vagy levelekkel
amíg a biztosított követelések kifizetve, vagy fedik be, a fás növényeket, ha hajlékonyak (pl. a
«SL hitelezk megegyezésével
biztosítva)) nem rózsa), a földbe hajlítják le v. zsupszalmával, zsákvoltak, különben a vev «a hitelezknek minden szövettel, mohával stb. burkolják be.
B.-nak és
ebbl eredhet káráért kezességgeb tartozott. A még inkább befedésnek a szöllmíveléshen azt a
B. megszüntetése kitáblázás (1. o.) útján ment munkát nevezik, midn sszel a földet a bakhávégbe. Az 1819 dec. 28. kelt legfelsbb elhatáro- takról vagy a tkék közérl a szóUtkékre húzzás alapján a császári teljhatalmú polg. biztos zák.
B. a kertészetben a növényházaknak és
által 1850 jan. 14. kibocsátott hirdetéssel beho- melegágyaknak, dinnyefészkeknek stb. ers napzattak az ú. n. járási telek- és B.-i könyvek, sütés ellen nappalra, valamint hideg és fagy ellen
melyek a járási bíróságoknál vezettettek. E éjszakára deszkákkal, vászonnal, szalma- és gyékönyvek lapokból állottak, amelyek két részre kénjiakarókkal vagy rácsos léeezettel való befevoltak osztva
az els részbe a fekvség, ennek dése vagy beámyékolása.
tárgyi ismertet jelei és a birtokos vagj' zálogBetakarítás alatt a mezgazdasági termények
birtokos jegjeztettek be, a második rész szolgált levágása, ennek megtörténte után azok további kea B.-ok bejegj'zésére. Ezekben a könyvekben a zelése és behordása értend. Minden mezgazdaB.-ok a némileg kiegészített 1840. XXI. t.-c. ságilag termesztett növénynek a természetéhez és
szabályai szerint voltakfoganatosítandók. A telek- rendeltetéséhez mért bánásmódra lévén sztiks^,
könyvi intézmény behozatala után a telekkönyvi azok B.-a is eltér lehet, mit a gazdának figyerendtartás (1855 dec. 15-iki rend.) 3. §-nak i. lembe keU vennie. A mezgazdasági növények terszáma szerint a B.sal biztosított hitelezk a melésének leírása alkalmával a B.-ra vonatkozó
telekkönyv közzétételére vonatkozó hirdetmény- szabályok is felemlittetnek s feltalálhatók az áltaben felhívandók voltak, hogy t<a betáblázott köve- lános 8 a különleges mezgazdasági növénytermeteléseket, azoknak a telekkön>'^i jószágtestek lést tárgyaló müvekben.
régi teherállapotába leend jelzálogi átkebelezése
Betakarítási ünnep, l. Sátoros ünnep.
végetta egy év alatt jelentsék be, mivel különBetanzos, járási székhely Corufía spanyol tarben «a korábban nyert elsbbséget elvesztik". A tományban, a Ria de B.-ba torkoló Mandeo fölött
hpjplentés és átkebelezés további részletes szabá- álló dombon, vasút mellett, (i9oo) 8948 lak., borását a telekkönyvi rendtartás 29—43. §-ai, és gabonakereskedéssel; agyag- és briparral.
-iimint az átkebelezéseknél a betáblázott adós- Galícia egykori hét tartományának egyike volt.
levelek elvesztése esetében követend eljárásról
^sugarak, 1. Bec^uerel- sugarak.
1857 márc. 7., a régi B.-i könyvekbl a telekBetcur (.sziklához), hajdani város Palesztikönyvek közzététele után szerzend kivonatok nában a Jnda hegyén, Júdea egyik legersebb
<<
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melyet már Rehabeam megersített, de bályozható ftés jó. A világítás ne rontsa a levegt
inkább Júdás és Simon makkabeusok. Az és ne zavarja a beteget.
A beteg ágya szabadon álljon a szobában, úgy
((Apostolok cselekedetei)) elbeszélése szerint itt
keresztelte meg Philippus Kandake etiópiai ki- hogy minden oldalról hozzáférjünk. Legjobb a
rályné kincstárosát. Jelenleg Beit Szúr, Hebron- sodronybetótes fémvázú ágy, három lószörtömés
derékaljjal. Vászonleped, vászonnal bevont könytól É.-ra.
Betdin (rendesen Bészdin). A palesztinai zsi- ny, de meleg takaró (gyapot), lószr és toUvandók törvényszéke a Nagy Sándor utáni idötöl kosok képezzék az ágynemt. A. beteg megfelel
egészen a II. templom elpusztulásáig (70-bon K. u.). fektetése gyakran igen nehéz és azért célszer,
A B. háromféle 1. Háromtagú minden községben, ha sok párna áll rendelkezésre. Szecskával lazán
2. 23 tagú a nagyobb középpontokon és végre a töltött párnák gyakran nagyon használhatók. Ék71 tagú szinhedrion a fvárosban (1. o.). Középkori alakú párnák, szabályozható támasztékok, a beés mai értelemében a B. a. m. valamely zsidó hit- teg lecsúszását akadályozó lábtámasztó készülékek készen kaphatók. Vannak ágyak, melyek
község három tagból álló rabbikoUógiuma.
derékaljai sülyesztéssel és emeléssel a beteget
Bet Dzsibrin, 1. Eleutheropolis.
Béte (franc, ejtsd: bét), oktalan állat, ostoba. félig ül helyzetbe hozzák. Házilag ezt elérhetjük,
A kártyajátékban B.-nek nevezik azt, ki egy ha a lábvéghez egy, a középre két s fejvégre
játszmán elbukott. Magyarországon különben nem három derókaljat teszünk egymásra. Feküdni nem
tudó betegek részére külön karosszékek vagy
igen szokásos elnevezés.
legalább asztalra alkalmazandó fejtámasztékok
Betegágy, a gyermekágy népies elnevezése.
Betegá^-asztal, keskeny és hosszú lappal el- vannak használatban. Gyakran vízálló gummilátott asztalka, melyet az ágyon át keresztirányo- lepedre is van szükség ezt idoig-óráig más vízsan magasabb vagy alacsonyabb helyzetben, lapját álló szövet, pl. viaszosvászon is helyettesítheti.
azonkívül ferdén is állíthatni.
Igen tisztátalan s alig mozdítható beteget puha
Betegápolás (képmelléklettel). B. alatt értjük és vlzszívó anyagokból készített ú. n. vszaraza betegeknek nyújtott segítségek összességét. ágyra» fektetünk. Ez voltaképon nem más, mint
A nyilvános B. állami és társadalmi feladat gon- száraz puha mohával töltött láda. Az ágynemt
doskodik orvosok kell számáról és elosztásáról, gyakran kell váltani. A friss ágynem ne legyen
ápolószemélyzetrl, kórházakról, elmegyógyinté- nedves és hideg. Fontos, hogy a leped ráncnólzetekrl, gyermektelepekrl, esetleg járványkór- kül, simán feküdjék különösen a keresztesont
házakról stb. A nyilvános B. tehát a közegészség- alatt, mert itt támad legkönnyebben felfekvés
ügy körébe tartozik. A nyilvános B. fontos önálló (decubitus). Célszer egy harmadrét összehajtott
ága a hadi B. (1. Egészségügyi szolgálat).
leped két keskeny végébe egy-egy rudat (seprA házi B. a beteg szükségleteinek ellátása ma- nyél) varrni s ezeket az ágy alatt egymáshoz kögánházban, a család körében, a beteg lakásán. tözve a lepedt az ágy közepén harántul kifeszíEbbl fejldött a B. gyógy intézetekben. Ezek kór- teni. Légpárnák, vagy még jobban vízzel lazán
házszer intézetek, melyekben a beteg az ápolás töltött gummipárnák igen használhatók a felés kezelés oly eszközeit is megtalálja, melyeket fekvés elkerülésére és fájdalmas testrészek jó elmint magános meg nem szerezhet. A modern or- helyezésére. Nagy felfekvések, nagy kiterjedés
vosi kezelés és ápolás egyre nagyobb berendezést, égési sebek s más bajoknál kitn szolgálatot tesz
bonyolult készülékekot kivan s innen van, hogy a víz-ágy, hol a beteg egy szál lepedn langyos
a gyógyintézeti kezelés ma a B.-nak gyakran vízben, úgyszólván súlytalanul fekszik. A víz
nélkülözhetetlen része.
hmérsékletének szabályozása igen nehéz, s így
A B. célja a beteg szenvedéseit lehetleg eny- a készülék magánházban alig használható. A behíteni, gyógyulását elsegíteni, s a beteget önma- teg ürülékeinek felfogására megfelel edények és
gára és környezetére veszélytelenné tenni.
tálak vannak forgalomban. Itt említendk a köpA B. legfontosabb /eZadtttoí 1 a beteg környe- csészék is, csakis a jól tisztítható holmi használzetének szabályozása, 2. a beteg szükségleteinek ható. Igen fontos és nehéz feladat a beteg tisztánellátása, 3. a beteg megfigyelése, 4. bizonyos gyó- tartása, fleg ha ürülékeit maga alá bocsátja.
gyító beavatkozások elvégzése.
Mindannyiszor tiszta lepedt kell adni, a beteget
A betegszoba az egészségtan legfokozottabb kö- megmosni s jól szárazra törölni. Ürülékek száveteléseinek is megfeleljen. Csakis világos, tágas, mára nyílással ellátott ágyak alig használhatók,
száraz és csendes szoba lehet megfelel. A szo- mert gyakran okoznak felfekvóst. Nehezen mozbában ne legyen más, mint amire szükség van. gatható betegek tisztántartására, fleg ha már
Fala, padlója és bútorai tiszták ós tisztíthatók felfekvések is vannak, betegemel készüléket allegyenek. Ezért jók a mosható falak, padlók, kalmazunk, melyek a beteget csavar segélyével
bútorok. (Olaj festés, linóleum, zománcos fémbú- óvatosan a levegbe emelik. Sok módunk van a
tor.) A szobát porverés nélkül kell takarítani.
beteg kényelmének emelésére is. így az ágy fölé
(Nedves ruha, nedves fürészpor.) Fontos a böségos tolható betegasztalok, felülést könnyít kapaszszollóztetós, esetleg ajtót-ablakot egyszerre nyitva kodó, vagy csavaros emelökészülékek, csrös i\óés légvonatot teremtve, mialatt a beteget fülig ta- csószék stb. Ne mulasszuk el a beteget a legyekkarjuk. A füstölés, illatszerpermetezés veszedel- tl védeni. A legfontosabb azonban a szeretetteljes,
mes csak leplezi a rossz levegt. Az ózonfejlesz- gondos, ügyes, de nem túlzó ápolás maga. A boteg
tós gyakran jól használható. A betegszoba hmér- érzi az ápoló minden szavát, minden mozdulaséklete 17— 20o C. (ls-16« R.) legyen. Csak a tát, s így a B.-nak ezerféle, leírhatatlan finom
por- ós füstmentes és lehetleg zajtalan, jól sza- részlete van. Elkezdve attól, hogy ég petróleum
helye,

még
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lámpát ne adogassunk át a beteg ágya fölött, v.
az ágyat gyorsan megkerülve meg ne kapjuk a
sartoit, egészen a legegyénibb szokás tiszteletben
tartásáig ezerféleképen szerezhetünk a betegnek
enyhülést vagy szenvedést. Rendesen a betegápoló feladata a beteg bizonyos megfigyelése is.
így hómérózés, pulzus-számolás, ^^zelet, köpet
gyjtése és mérése stb. Igen célszer a betegségrl naplót vezetni, melybe az orvos rendeléseit,
a betegen megfigyelt jelenségeket (láz, hányás,
szék, pulzus stb.), az orvosságok adását, a beteg
táplálkozását órára, percre bejegyezzük. Járatos
legyen az ápoló bizonyos gyógjitó beavatkozások
alkalmazásában is. Borogatások, lemosások, másságé, csórék alkalmazása stb. gyakran az ápoló
dolga. (L. a megfelel clmszók alatt.)
Kivételes szabályai vannak a fertz betegek
ápolásának. Sokszor százak testi épsége múlik az
ápolón, kinek fontos szerepe van a ragály terjedésének meggátlásában. Ügyelnie kell, hogy se
maga el ne kapja a bajt, se el ne hordozza. Vigyáz,
hogy a betegnek fertz ürülékei, fehérnemje,
használt eveszközei stb. csak kell ferttlenítés
után kerüljenek mások kezébe.
Kivételes az ápoló helyzete elmebetegek, vagj'
általában beszámitbatatlanok mellett. Az állandó
felügyelet sehol sem oly fontos, mint itt. A deliráló lázas beteg megóvására gyakran elég a hálókerítéses ágj-, dühöng elmebetegnél izoláló szo-

cselédnek kórházi és gyógyintézeti ápolási, vala-

mint

a gazda köteles fizetni
ha a cseléd megbetegedése legalább 15
napi tényleges szolgálat után, azonban hasajátés
gazdája hibáján kívül következett be, 30 napig
ha pedig a megbetegedés bármely tartamú tényleges szolgálat után a gazda hibájából történt, a
cseléd teljes felgyógyulásáig. Kórházi és gyógyszállítási költségeit

és pedig

intézeti ápolási, valamint szállítási költségeiket
önmagtik fizetik azok, akik a betegsegélyz pénztárnakvagy társládának nem tagjai, vagy megbetegedésük idején mint cselédek egj'általán vagy
15 napig még szolgálatban nem állottak, továbtó
a betegsegélyz pénztári vagy társláda-tagok és
a cselédek, ha az ápolási költségek egészben vagy
részben a bet^segélyz pénztárt, társládát vagy
a cselédtartó gazdát nein terhelik.
Az illetségi község mindazon esetekben,midn
úgy az illet maga, mint az érette az elóbb fel-

soroltak alapján fizetni köteles hozzátartozói szegények, köteles gondoskodni a kórházi v. gyógyintézeti ápolásban nem részesül vagy arra nem
minsített betegekrl, köteles továbbá a kórházakból és gyógyintézetekbl elbocsátott gyógyíthatatlan betegek és gyógj-íthatatlannak nyilvánított, de nem közveszélyes elmebetegek, továbbá
az ártalmatlan hülyék, süketnémák, vakok, nyo-

morékok

eltartásáról, végül a talált, valamint a
hatóságilag elhagyottaknak nyilvánított gyermekek ápolásáról, eltartásáról és nevelésükrl 7 éves
korukon túl gondoskodni. Köteles az illetségi
község ezeken kívül a kolera és pestis kivételével a hevenyfertz betegségek ellen való védekezés költségeinek felerészét viselni és e betegségek elleni védekezéshez természetben teljesít-

bákra s más eszközökre van szükség.
A betegek táplálását 1. Betegkonyha cím alatt.
A nyilvános B-t az ókorban alig ismerték, csak
az indusok egy kasztjáról (Sudra) tudjuk, hogy
B.-sal foglalkozott. Nagyobb aránjTivá a B. csak
a középkorban válik, mikor számos betegápoló
rend és szerzet alakul, csaknem kizárólag a bél- het szolgálmányokat elállítani.
poklosok kezelésére. Csak a XVI. sz.-ban kezdik
Az államkincstár fizeti 1. a kórházakban és
az ápolást nyomorékokra és aggokra is kiterjesz- gyógyintézetekben, vagy hatósági megbízásból
teni a szoros értelemben vett kórház aránylag házilag gyógykezelt, bujakórban vagy szemcsés
új intézmény. Számos betegápoló szerzet ma is köthártyalobban (trachoma) szenved szegények
mködik, így az Irgalmasok, Lazaristák, Johan- ápolási és esetleges szállítási költségeit 2. az
niták stb.
elmegyógyintézetekben, kórházakban és gyógyA nyilvános B. költségeinek fedezésérl újabban intézetekben V. hatósági megbízásból házilag keaz 1898. XXI. t.-c. intézkedik, mely e költségek zelt szegény elmebetegek ápolási és szállítási költterhének egyenletes megosztása végett az egj^enes ségeit, amennyiben ezeknek flzetésképes hozzáállamadók alapján kivetett országos B.-i pótadóból tartozóik nincsenek 3. a hontalanok ápolási és
létesítend országos B.-i alapot rendszeresít. Ez szállítási költségeit, valamint a külföldiek után
alap fedezi a) a bel- és külföldi kórházakban és felmerült azon ápolási és szállítási költségeket,
gyógyintézetekben kezelt magj'ar állampolgárok melyek az államegyezmények és a viszonosságon
után felmerült azon ápolási és szállítási költsé- alapuló gyakorlat szerint a külállamokkal szemgeket, melyek az e költségek viselésére törvény- ben nem érvényesíthetk é. a kolera és pestis
nélfogva kötelezettek ellen nem érvényesíthetk
ellen való védekezés költségeit; 5. az orszál) a hatóságilag igazolt szegények részére ható- gos B.-i alap esetleges hiányát; 6. az egyesági orvos, valamint a belügyminisztertl e rész- temi klinikákon és az orsz. bábaképzkben
ben felhatalmazott magánorvos által a belügy- gj'ógykezelt szegény betegek ápolási és szállítási
miniszteri utasítás szerint rendelt gyógyszerek költeégeit.
költségeit c) a kolera és pestis kivételével a heA magyar állampolgároknak a külföldi és külvenj-fertzö betegségek ellen való védekezés és földieknek a hazai kórházakban és gyógyintezeezen betegségek terjedésének meggátlására szol- tekben való kölcsönös ápolását, a megholtaknak
gáló állandó intézmények, mint ferttlenít inté- eltemetését, valamint a felmerült költségek megzetek költségeinek felerészét d) a talált, vala- térítése körül követend eljárást az államszerzmint a hatóságilag elhagyottaknak nyilvánított dések vagy viszonosságon alapuló gjakorlat szagyermekek után 7 éves korukig felmerül gondo- bályozza. Vagyontalan betegek kölcsönös díjtazási, ápolási és nevelési költségeket e) a kórhá- lan kórházi ellátása tárgyában Olaszorszá^al
zakban sztU nknek és szülötteiknek ápolási van szerzdésünk, melyet az 1897. XV. t.-c.
költségeit. A szolgálati id alatt megbetegedett cikkelyezett be.
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Betegápoló,
férfl

betegek

ápolásával

foglalkozó

vagy nö. Régebben gyakran elfordult,

liogy

hiányos Iskolázottságú, st testileg is alkalmatlan egyének, akik egyéb életpályájukon hajótörést szenvedtek, betegek ápolására minden megfontolás nélkül alkalmaztattak. A társadalmi fejldéssel egybehangzóan azonban mindinkább kialakul ezen a téren is az a meggyzdés, hogy
erre a fontos élethivatásra alaposan készülni is
kell. Azok, akik e nemes, emberséges momentumokban bvelked, de fárasztó, testi ós lelki megerltetésekkel járó életpályának szentelik magukat, mindenekeltt vessenek számot önmagukkal,
vájjon testileg és lelkileg eléggé ersek és kitartóak-e ? Kétséges esetben okvetetlenül vizsgáltassa meg magát orvossal az illet, vájjon
egészséges és ép test áll-e rendelkezésére ? Ep,
ers és szabályosan
csont-, izom- és idegrendszer, egészséges bels szervek és kifogástalan
érzékszervek nélkül veszendbe megy a betegápoláshoz készülk egyik fontos föltétele a rá-

—
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végezniök)). Angliában John Howard buzgólkodott azon, hogy a tébolydákban és kórházakban
lappangó szenny-tanyákat leleplezze. 1775 81-ig
bejárta Európa csaknem valamennyi börtönét és
kórházát, mindenütt hasonló sü-almas állapotot
lelve. Ugyanígy értesít M. Adelaide Nutting és
Lavinia L. Dock «A History of Nursing»
munkájában a XVII— XIX. század angol ápoló-

—

cím

nirl

írt jellemz képekben, míg végre tudvalevleg Florence Nightingale nemes példája és
küzdelme alaposan megjavítá az ottani viszo-

nyokat. A betegápolás történetének e vigasztalan adatait helyszke miatt nem folytathatjuk. Meg kell azonban említenünk, hogy már a
XVII. század elején is találkozunk egy-egy szerzetesrenddel (így különösen a Paulai Szt. Vince
leányainak nevezett r. kat. apácákkal), amelynek
tagjai betegápolással foglalkoznak és fegyelmezett, önzetlen munkásságukkal még ma is számos
testvérrenddel együtt igazán üdvös célt szolgálnak. Hasonlóképen mködnek az újabb idben
keletkezett evangélikus Diakonissza-egyesületek
termettség.
De ehhez a rátermettséghez az említett testi és az Izrael, ápolónk egyesületeinek tagjai is,
tulajdonságokon kívül számos lelki tulajdonság mint felekezeti jelleg betegápolónk. Habár
érdemei a
is tartozik, amelyek részben veleszületett haj- különösen a német diakonisszák
landóságon, részben a helyes neveltetésen ós is- betegápolás javítása és eredményesebbé válása
koláztatáson alapulnak. Ilyen lelki erényei a jó tekintetében elvitathatlanok, mindazonáltal a
betegápolónak a szelídség, rendszeretet, lelkiis- szakemberek általános véleménye szerint inkább
meretesség, tapintatos jó modor, józanság, jó er- a világi B.-k és ápolónk kiképezése és alkalmakölcs, engedelmesség, hallgatagság, kitartás és a zása mutatkozik célszernek. Els sorban is múllemondás. Aki ezen elemi követelményeknek szi- hatatlanul szükség van a világiakra, mert az
gorú önbírálat után megfelel és bizonyos általá- összes felekezeti jelleg ápolók
aránylag kenos ismeretekkel (írás, olvasás, számolás) is ren- vesen lévén
együtt is csak elenyész csekély
delkezik, mindenekeltt
az elkerülhetetlenül számmal felelhetnek meg az újabb korban folyszükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókkal ton szaporodó kórházak, gyógyítóintezetek igéismerkedjék meg alaposan, ha a betegápolói hi- nyeinek. Ha pedig felekezeti ápolónket szerzdvatásának sikerrel akar megfelelni. B. kiképe- tet is egy-egy kórház, az egyházi hatóság fennzésével egyes kórházak, egészségügyi intézetek tartja mindig magának a rendelkezési jogot apáés egyesületek orvosai foglalkoznak, amelyekrl cáival, diakonisszáival szemben és így ez folyalább lesz még szó.
tonos súrlódásokra ad alkalmat, ami bizony legAz ó-keresztény kórházak parabolanus-ai talán többször a betegekre nézve hátrányos következéa legrégibb alakjai a B,-k tisztes testületének. Ezek sekkel jár. A felekezeti ápolónket
különösen
a sinyldket
városi misszionáriusokként
a r. kat. szerzetekhez tartozókat, de a protestáns
lakásaikban felkeresték és a kórházba szállítot- diakonisszákat se véve ki
a legfontosabb hiták. Janssen német történetíró szerint 1492. a vatásbeli kötelességük teljesítésénél is jobban köstrassburgi tanács elrendelte, hogy egy elme- telezik ((lelki gyakorlataik)), ami sok panaszra ad
beteg láncraverve valami kamarába vettessék, okot az orvosi vezetségek részérl. Az 1907.
ahol egy ember gondoskodjék szükségleteirl és Amsterdamban megtartott elme- és ideggyógyáarról, hogy ápoltja tüzet, kést stb.-t ne kapjon a szati nemzetközi kongresszus is egyhangjüag a
kezéhez. Dieffenhacli, a jeles sebészorvos az or- világi ápolónk alkalmazása mellett döntött.
vosi történelemrl szóló tankönyvében közel a
A modem betegápolás ügyének rendezése kömúlt évszáz közepéig találó képét rajzolja az ak- rül mutatkozó nehézségek leküzdését némelyek
kori B.-knak. «Minden öreg, iszákos, csipásszem, a betegápolói intézmény államosításával vélik
nagyothalló, béna, görnyedt, kiélt alak, aki már legcélszerbben elérhetnek. Ez azonban a viszoe világon igazán sommire se való, az emberek nyokkal ismers számos szakember véleménye
ítélete szerint eléggé beválik betegápolónak...
szerint éppen úgy nem volna helyén való, mint
A lehangoló kép csak elszomorítóbb lesz, ha a az ápolói intézménynek felekezeti hatóság alá
kórházban piszok, tisztátalanság üté fel tanyáját rendelése. Zimmer szerint az egyedüli helyes út
és megpillantjuk a gonoszképü, össze-vissza kar- az volna, ha az állam kötelezné magát arra, hogy
molt ápolókat ós ápolónket szennyes eondrájuk- összes kórházaiban kizárólag az ellenrzése melban...» A francia C^rrére 1786. hasonló ada- lett bár, de önálló szervezettel
betegápolótokkal és érvekkel küzd az ápolószemélyzet javí- egyesületek tagjait alkalmazza, akik természetetásának szükségessége mellett. A nagy pszichiáter sen viszont kötelezve lennének arra, hogy alaphírében álló Esquirol jelentésére a francia kor- szabályaikat megersítés végett a kormányhatómány 1819. elrendelte, hogy «az ápolóknak nem ságnak bemutassák, valamint hogy abban az
szabad botokkal, ebektl kísérve, szolgálatukat irányban szigorú ellenrzést fejtsenek ki, hogy

mköd
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az ápolószemélyzetük semmiféle felekezeti, politikai, avagy egyéb propagandában nem vesz részt
és végül, hogy ápolószemélyzetüket aggkor és

nyomorékság ellen
annak a méltányos

biztosítsák. Ezzel egyúttal
és jogos követelménynek is

eleget lehetne tenni, hogy az állam csak annak a
kórháznak adna mködésre engedélyt, amely ele-

gend biztosítékkal rendelkezik ápoló személyzetének agg-kora és nyomoréksága esetén való
biztosítására.

A betegápolási intézmény Angliában áll mondhatni egyedül ilyen eszményi magaslaton.Itt valóságos divat, hogy a legjobb családokból származó
nók bizonyos idót (néha egy-két évet is) kórházakban töltenek, hogy megtanulják a betegápolást,
melynek tudománya egy asszonynak vagy anyának éppen olyan szüséges, mint a háztartás vezetésében való jártasság. Nagy-Britanniában három
évig tart a világi
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(nurse) kiképzése, habár még nem lépett életbe az
állami vizsgálat. Új-Zéland kórházaiban már a 8
órai munkaid járja, három éves a tanfolyamuk
és az ápolónk áll. képesítést nyernek. New-York

államban egyetemi katedra áll a betegápolás
eladójának rendelkezésére.Németországban 1906
óta állami képesítést nyernek azok a B.-k, kik legalább egy esztendeig részt vettek valamely államjogilag elismert betegápolói tanfolyamon és szakmájukban elért tájékozottságukat 3 orvosból álló
bizottság eltt (ameljTiek egyik tagja tiszti orvos,
egy másika pedig valamely betegápolói iskola
vezetje) igazolják. Franciaországban 1903 óta
áll fenn a L'école des infü-miéres de l'assistanee
publique két éves ápolóni tanfolyammal.
Nálunk még kisebb ugyan a becsülete az ápolónnek, de ennek aligha más az oka, mint hogy az

mokon

az egyesületnek állásban

nem lév

és szi-

gorúan fegj'elmezett tagjai állandóan kötelesek
részt venni. Egy-egy tanfolyam szorgalmas hallgatása után az egyesület igazgatósága és az eladó eltt levizsgáznak, amirl ennek sikere esetén bizonyítványt nyernek. A tagokat a havonkint
fizetend 1 kor. 40 fiU. tagsági díjon és 10 fllL
temetkezési járulékon kívül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli. A ni tagok betegük mellett
világos kék egyenruhájukban, fehér köténnyel, a
férfl-ápolók hosszú fehér vászonkabátban kötelesek megjelenni és fényképpel ellátott arcképes
szolgálati könyvecskével vannak ellátva, amelyet
úgy a kezel orvossal, mint az egyesületi titkárral minden egyes változás esetében láttamoztatni
tartoznak. Az egyesület 10 éves fennállása óta
több mint 8500 esetben közvetített díjtalanul közmegelégedésre B.-at és ápolónket.Természetesen
ezek magánfelek ápolására is vállalkoznak,
amidn naponkint 4 6 korona díjazást kapnak

—

hosszabb idre megegyezés szerint. Szanatóriumok
becsületesen elvégzett, sokszor igen terhes szolgálatukért 2 korona napidíjat fizetnek, kórházak
pedig
ahol tudvalevleg legterhesebb és legkimerít^bb a szolgálat
havonta 15—20 koronát
(természetesen a teljes ellátáson kívül). Kívánatos
volna, hogy e magasabb fokú értelmess^et,
tekintélyes elméleti és gyakorlati ismereteket és
kifogástalan rátermettséget feltételez egészségügyi személyzet sorsának javítását, illetményeinek tarifaszerü biztosításával és az aggkor
elérése, avagy nyomorékság esetén anyagi támogatás megszerezhetésével akár a társadalom (hagyományozás, adakozás útján),
amelynek utóvégre is minden tagja, miként a mentökre, úgy a

—

—

—

B.-ra is minden pillanatban könnyen rászorulhat
akár az állam a fentebb vázolt szabadabb szelápolóni intézmény maga is még nagyon fejletlen
nálunk. Hazánkban betegápolással az említett lemben hathatósan elmozdítsa.
felekezeti jelleg ápolónkön kívül a sokkal naBetegápoló-házak (Marodenhnuser), elregyobb számban rendelkezésre álló világi ápoló- láthatólag rövid id alatt kigyógyítható, vagy

nk

és ápolók foglalkoznak. Kiképeztetésüket
nagyobbrészt gyakorlat útján nyerik egy-egy kórházban, ahol eleintén mint segéd-ápolók, majd
mint véglegesen
fizetéssel
alkalmazott ápolók, avagy mint osztályos ápolók, ápolónk nyernek alkalmaztatást. Egyes kórházakban a forvosok elméleti eladásokat is tartanak (így pl.
a budapesti aBethesda» diakonissza-kórházban).
Rendszeres eladásokat a Vöröskereszt-egyesület
budapesti Erzsébet-kórházában tartanak és pedig
évenkint kétszer hat-hat hónapon át. így a «Gondviselésa ápolónket képez egyesület is rendszeres tanfolyamot rendez hallgatóinak. A magyar
világi ápolók és ápolónk egyetlen, államjogilag
megersített alapszabállyal rendelkez egyesülete a Budap^ten székel Magyarországi Betegápolók és Ápolónk Országos Egyesülete (saját
helyisége és közvetít iro^ja Budapesten VII.,
Dohány-u. 74. Telefon 3- 64, éjjel 79-14), amely
hazánk egész.«égüg>i intézményeinek felvirágoztatása körül elévülhetetlen érdemeket szerzett,
báró babarczi Schicartzer Ottó dr., kir. udv. tanácsos, egyetemi tanár védnöksége és állandóan

—

—

—

el nem szállítható nehéz betegek felvételére
szolgáló, oly csapatok székhelyén felállítandó gyógyító intézetek, melyeknek létszáma 300—500 f-

pedig

bl áll. A B. felels vezetje a csapat orvosfnöke,
az ápoló szolgálatot pedig katonák teljesítik. A fegyelem fenntartásával csapattisztet bíznak meg.
500 fnél nagyobb létszámú helyrségek nem
betegápolóházakat, hanem csapatkórházakat állítanak fel.
Betegedésimorhiditas), a statisztikában a betegedési esetek aránya, viszonyítva az egészségesek
(élk) számához. A betegedési statisztika csak úgy

felelne meg teljesen, ha minden B.-t felölelne. Ez
azonban lehetetlen az orvosoknak egyes országokban erre a célra való megkisérlett szövetkezése
eredménj^e nem vezetett. így tehát a B.-i statisztika jobbadán két forrásra van utalva 1. kórházi
B.-re
ez adatok felhasználásánál mindig szem
eltt tartandó, hogy a kórházakat mindig csak az
alsóbb osztályok szokták felkeresni (de ezek sem
minden betegségben), valamint hogy az általános
kórházakban gyermekeket alig ápolnak és Így
ezek nem is szolgáltathatják a gj'ermekbetegsógek
eg>' budapesti mtorvos elnöklete alatt mködik. megbízható statisztikáját; 2. fertz B.-ek.Ott,iüiol
Az orvos-elnök által évenkint kétszer megtartott a fertz betegs^ek tekintetében bejelentési kényféléves rendszeres elméleti és gyakorlati tanfolya- szer van, ez a statisztikai forrás a legfonto;

:

:

;

;

—
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sabbak közé sorozandó. Budapesten a bejelentési
kényszer 1881. Krösy indítványára hozatott
be (hatásáról v. ö. Egészség 1889) és jelenleg a
következ betegségekre terjed ki kolera, hagymáz, himl, vörheny, kanyaró, croup-difteria,
egyiptomi szembaj, vérhas, orbáne, gyermekágyi
láz, influenza. Figyelmet érdemel a zárt testületek
(katonák, munkások, vasúti alkalmazottak stb.)
:

Betegrsésr

szerepet játszanak a húsvagdaló-, zúzó- és sajtolókészülékek, a gyümölcsnedv-sajtók, az áttörösziták és a gzben fz, pároló készülékek. A rendesen használt anyagokon kívül kiterjedt alkalmazást nyernek a mesterséges tápláló készítmények, így húskivonatok és fehérje-készítmények,
(Liebig-féle húskivonat, nutrose, sanatogen, soma-

betegedési statisztikája. A B.-ek statisztikáját tárgyaló munkák közül elssorban említend Westergaard, Die Lehre von der Mortalitát und Mor-

mesterséges lisztek, malátakivonatok,
cukrok, kakaók stb. Fontos szerepük van a káros
alkatrészektl mentes élvezeti szereknek is, ilyenek az alkoholmentes borok, koffeinmentes kávé

biditat (Jena 1882).

stb.

:

Betegek a háborúban,

1.

Genfi egyezmények

tose, stb.),

Betegség

(lat.

morbus

;

gór. nozosz, pátosz).

A B. gyjtneve

és Vöröskereszt.

Betegek-állomása (beteg-nyugállomás). Egészségügyi intézetek, amelyekben a hadsainhelyröl
elszállított betegek és sebesültek rövid ideig pihennek, vagy meg is hálhatnak s ahol orvosi segélyt,
orvosságot és eledelt is kaphatnak.
Betegeket szállító vonatok, oly vasúti vonatok, melyek fennjáró betegek s könny sebesültek
szállítására használtatnak e vonatokon a betegek
nem kapnak ágyakat, hanem kényelmes üléseken vannak elhelyezve. Ily vonatok csak háborúban, vagy különös nagy baleset alkalmával
vannak forgalomban. A vonaton van 1 2 orvos
és néhány betegápoló, a sebkötések megújítására.
Betegek írása akkor válhatik fontossá, midn
az oi'vos-szakértönek véleményt kell mondania
valamely meg nem vizsgálható (pl.meghalt) egyén
állapotáról, így pl. örökhagyási perben végrendeletbl, levelekbl, számadásokból. Néha ugyanis
bizonyos jellemz sajátságokat mutat az írás s
akkor a többi ismert körülménnyel egybevetve,
hozzájárulhat az orvosi vélemény kialakulásához.
Az írás megítélésében fontos a betk alakja, az
írás értelmessége és tartalma. Az iszákosok, valamint az öregek írása flnom remegést árul el, a
paralitikusok írásában durva kitéréseket, alaktalan betket látunk. Az elbutuló beteg gyakran
csak értelmetlen ákom-bákumokat ír. A mániás
beteg írása cifrálkodó, sallangos, nagy vonások;

—

ból álló lesz, gondolatszökellést árul el. Gyöngeelméjü betegek néha teljesen értelmetlen monda-

tokat írnak, paralitikusok betket, szótagokat kihagynak, föleserélnek. Az írás tartalma tébolyodottságban lehet fontos, ahol gyakran megtaláljuk a téves eszméket, a logika helytelenségét.
Megemlítend még az ú. n. tükörírás, amikor a
betegek jobbról balfelé a rendes betk tükörképeivel írnak, amit csak tükörben olvashatunk el
gyakori gyöngeelmójüek, nyavalyatörésben szen-

vedk irataiban.
Beteg ember, Nagy Péter orosz cár óta a hanyatló Törökországot szokták e névvel megjelölni. Ezt a szálló igét Roö Tamás konstantinápolyi angol követ használta legelször, más följegyzés szerint már 1683. Albert Poysel bambergi
kanonok írt egy Der Türk ist krank c. verset s
ebbl származtatják e gúnyos mondást.
Betegkonyha. A gyógyításnak és betegápolásnak fontos tényezje, néha a gyógyítás egyetlen eszköze. (Diaetás gyógymódok. L. o.) A B.
szabályozza a beteg ételeinek mennyiségét, minségét, összoállítíisát, hmérsékletét, az étkezések
rendjét és beosztását. A B. fölszerelésében nagy

a szervezet azon alaki vagy müködésbeli rendellenességeinek, melyek az egyén
müködésképességét, életképességét vagy közérzetét károsan vagy kellemetlenül befolyásolják.
A B. nem természettudományi, hanem tisztán
gyakorlati kifejezés és így szigorú meghatározását adni alig lehet. B. és egészség között nincsen
éles határ
a beteg szervezet mködése ugyanazon törvényeknek hódol, melyeket az egészségeseknél állapíthatunk meg. Innen van, hogy beteges állapot megfigyelésébl következtethetünk az
élettani viszonyokra és fordítva. A B. -ékkel természettudományi szempontból foglalkozó tudomány a patológia, kórtan. Vizsgálja a B.-gel kapcsolatos alaki elváltozásokat (kórbonctan) és a
szervek mködésében mutatkozó eltéréseket (kór;

men

Önálló tudományszámba
ágai a
kórvegytan, a bakteriológia, parazitológia, teraélettan).

tológia stb.

A

B.-ek rendszere (nozológia)

nem

egységes,

mert részben a tudomány még nem elég fejlett^
másrészt, mert a gyakorlat követeléseit is figyelembe kell venni. A legfontosabb a B.-ek okai
alapján történ felosztás (kóroktan, etiológia).
Megkülönböztetünk mechanikai er, h, fény, villamosság, sugárzó energiák, légnyomás, vegyi
hatások (mérgek), élsködk, fertz mikroorganizmusok, túleröítetés, pszichikus hatások stb.
okozta B.-eket. Ezek mind szerzett B.-ek, melyeket küls B.-ok idéz el. Ezzel szemben vannak
küls ok hozzájárulása nélkül táraadó B.-ek rendesen örökld bajok, melyek eredete a csirasejt
abnormitásáig vezethet vissza. Ilyenek a színvakság (daltonizmus), a vérszegénység (hemofllia), számos örökld idegbaj, bizonyos fejldési
rendellenességek stb. A B. oka ezeknél a beteg
szervezetében rejlik s ez a bels B.-ok. A szervezet minsége és állapota számításba
akkor is,
ha B.-okozásra képes küls hatás éri a szervezetet. Ugyanazon körülmények között az emberek
nem betegszenek meg egyformán s e különbség
oka a hajlamosság, diszpozici, mely e szerint szintén a bels B.-okok közé tartozik. Veleszületett
B.-nek mondjuk a méhen belül szerzett B.-et (megklönböztetend az öröklött B.-tl). B.-ek, melyeknél bizonyos szervekben határozott elváltozást
tudunk találni, szervi (organikus) bajok; melyeknél a szervezet a beteges tünetek dalira is épnek
mutatkozik, funkcionális bajok- A gyakorlat szem;

j

pontjából felosztják a B.- eket küls (sebészi) és bels
(orvosi) bajokra, továbbá az egyes szervek szerint, pl. szív-, ideg-, gyomor-, szem-, fül-, gége-,
brbajok stb., melyekkel szemben áll az egész

:

2m

Betegség

szervezetet érintó alkaii (komtüucionális) B.-ek
Cáoportja (pl. skrofulózis, köszvény stb.).
A B. lefolyási módja szerint megkülönböztetünk
heveny (akut) vagyis hirtelen ke;^ódö és gyorsan
lefolyó B.-eket, ellentétben a lassan fejlódó idült
(krónikus) bajokkal. A B. vagy állandóan nyil-

—

Betegség

ket mondta a B. forrásainak (szolidar-patológia).

A XIX. sz.-ban alapítja meg Virchow a sejt-kórtant (ceüiúar-patológia), mely szerint minden B.
lényegét a szervezetet alkotó sejtek mködésének
megváltozása teszi. Ez a kórtani felfogás uralkodik ma is, de az egyes szerveknek a kering nedvek útján való kapcsolata és a « nedvek* (vérsavó)

vagy rohamokban mutatkozó (pl. epilepSzámos B. lefolyásában szabályos rendet bizonyos jellegzetes megváltozásai egyre nagyobb
lutat, mások szeszélye8,8zabálytalan lefolyásúak. jelentségek lesznek. A B.-ek megismerésének
A legítöbb hevenj'fertózö B. szabályos lefolyású, legfontosabb eszközei a bonctani vizsgálat, a kór-

Viinvaló,
szia).

megkülönböztethet a lappangás szaka (stádium
bevezet tünetek szaka (stádium
l'rodromorum), a kitörés szaka (stádium eruptionis) [vagy ha a betörés tünetek fejldése fokozatos, a fokozódás szakasza (stádium incrementi)],
tetfok (stádium akmes), mely után a csökkened
s

iücubationis), a

szakasza (stádium decrementi) következik. Ez v.
liirtelen áll be (crisis) vagy fokozatosan (lysis).
A B. megsznése után a lábbadozás szakasza
-tadiumreconvalesoentiae) következik. Elfordul,
hogy a B. visszatér (recidiva). A gyógjiilás gyakran nem tökéletes, mert utóbajok maradnak viszsza, melyek vagy a B. közvetlen következményei,
vagy pedig a B. csak hajlamosságot teremtett,
mely az új B. kifejldését lehetvé tette. Pl. a
skarlátot gyakran követi vesebaj a kanyaró hajlamosít szamárhurutra. Némely B. igen ritka, más
gyakori s ha egyszerre sok embert lamad meg
rendesen fertz B.
járvánjTÓl, epidémiáról
líeszélünk. A B.-eket küls jeleikrl, tüneteikrl
(.^zimptoma) ismerjük föl. Az egyes B.-ek tüneteit tanulmányozza a szimptomatológia, az egyes
tünetek jelentségét a szemiotika. Egj- és ugyanaz
a szimptoma rendesen sokféle bajnál fordulhat
elö(pl. láz)és minden B.-nek számos tünete van. De
viszont egy és ugyanaz a B. is mutathat különbs^eket a baj súlyossága, stádiuma, a beteg egyénisége stb. szerint. A B.-ek különböz fajai csak
a szimptomák és esetleg a kórokozó ismerete
.

;

—

—

tani kísérlet és a betegmegflgyelés.
betegségek elterjedése. A föld különböz részein más és más B.-ek gyakoriak. A forró ^övek alatt számos oly bántalom pusztítja az
emberiséget, melyet nálunk hírbl is alig ismerünk, így a sárgaláz, bériben, a trópusi váltóláz, a trópusi vérhas, az álomkór, a dengue-láz
stb. jellegzetesen forró égövi B.-ek.
De még
aránylag szk határokon belül is határozott kü-

A

lönbségek mutatkoznak egyes vidékek szerint,
hegyvidéken ritka, mocsaras tájon gyakori a
váltóláz, a golyva gyakran csak eg5'-egy községben otthonos, míg köröskörül golyvamentes a vidék. A B.-ek földrajzi eloszlásával foglalkozó
tudomány a nozogeográfia. A B.-ek földrajzi elterjedésének ismerete gyakran értékes fölvilágosítást ad a baj okára és terjedésmódjára nézve,
s így lehetvé teszi a célhoz vezet közegészségügyi intézkedést. így nozogeográíiai adatok vezettek annak fölfedezéséhez, hogy a maláriát bizonyos szúnyogfajok (Anopheles) oltják az emberbe, mert a B. és az állatfaj földrajzi elterpl.

jedtsége csaknem egyezett. A kísérlet és más
vizsgálatok igazolták a föltevést. A védekezés tehát abból áll, hogy irtjuk a szúnyogot (mocsarak
lecsapolása, talajszárítás, erdsítés stb.) és védekezünk csípésük ellen. Sárgaláz nem fordulhat
el másutt, mint ahol a Stegomyia calopus szúnyogfaj megélhet, stb. Tudjuk, hog>' bizonyos vialapján fölállított csoportok.
dékeken bizonyos B.-ek állandóan mutatkoznak
Az orvosi megvizsgálás röbb részbl áll. Az or- endemikus B.-ek így a kolera és pestis India
vos meghallgatja a B. történetét, a régebben át- bizonyos részein, az álomkor Közép-Afrikában, a
élt B.-ek adatait, kutatja a család egészségügyi tuberkulózis, skarlát, tífusz stb. nálunk állandóan
viszonyait stb., ez az anamtiézL^. Meghallgatja a otthonos. Az elszórtan, hébe-korba mutatkozó
beteg fennálló panaszait ^szíí/yeArítL' tünetek), majd B.-eket spór adiktis B. -éknek mondjuk. Egyszerre
ra^vizsgálja a beteget (objektiv tünetek). Ezek egész embertömegeket ér B.-ek a járv'ányos,
alapján ÍB.-fölismeréet tesz (diagnózis) és kórjós- epidemikus JB.-ek. A járványok természetérl
latot (prognózis) mond. A gj'ógyítás vagy a B. csak azóta van tiszta fogalmunk, mióta fertz
okának megszüntetésében áll (kauzális terápia), természetüket és a legtöbb esetben okozójukat
pl. a fertz mikroorganizmusok kiirtása (therapia
ismerjük. A járványos bajok elterjedésének figye.sterilisans), mérgeik közömbösítése (serum-the- lemmel kísérése a védekezés alapja s ebben van
rapia), a beteg rész teljes eltávolítása stb. vagy a nozogeográfla legnagyobb gyakorlati haszna. A
pedig csak a tünetek leküzdésére szorítkozik B.-ek elterjedtségét statisztikai eszközökkel álla-^zimptomaiikus gyógyitás). A B. keletkezésének pítjuk meg. Legmegbízhatóbb a halálokok alapmegelzése (profilaxis) az egészs^tan (higiéné) ján készült kimutatás, különösen, ha orvos tette
föladata.
a diagnózist. Tisztán megbetegedési (morbiditási)
A. B. lényegét különböz idkben különböz- statisztikát nyerni alig lehet legfeljebb a kórképen fogták föl. A legáltalánosabb, legrégibb, de házi, betegsegélyz pénztári és a katonaorvosi kimég napjainkban is él fölfogás a B.-et a szerve- mutatásokból lehet az általános morbiditásra közetbe jutott s azon uralmat vett idegen lény
vetkeztetést vonni. Az alábbi táblázat mutatja,
ködésének tekinti (ontológikus felfogás) és a B. hogy az 1896—1905. éx-tizedben Magyarországon
okát perszoniíikálni, személyesíteni igyekszik mik voltak a legfontosabb halálokok százalékok(megszállottság). A régi tudományos felf(^ás a ban kifejezve. Látjuk, hogy a tüdövész a legnaszervezet nedveinek meg\áltoztatiá8ára vezette gj'obb veszedelem az összes halálozások 14-2*, o-a
vissza a B.-et (humorai-patológia), majd egy má- az
rovására Írandó. Talán még a tüd- és mellsik iskola éppen a szilárd szövetéket, fleg az idege- hártyagyuladás címen szerepl halálokok jó része
/

;

m-

;
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sorolandó. A veleszületett gyengeség és aggkori gyengeség szintén nagy számokkal szerepelnek, de jelentségük mégis csekélyebb, mert
kevésbbé értékes emberanyagot pusztítanak st
bár e név alá rendesen
az aggkori gyengeség
is ide

;

—

halál-ok a halálesetek %-ában Magyarországon az 1896—1906. évtizedben.

Néhány fontosabb

—

bizonyos fokig flziológisokféle B. sorozódik,
kus. A B. -statisztika alapján szerkesztett térképek

szemlélteten tájékoztatnak az egyes B.-ek gyakoriságáról és eloszlásáról.
Betegsegélyz pénztár tulajdonképen minden
olyan intézmény, amelynek célja a beteg emberek segítése akár készpénzzel, akár pedig gyógyBzerelmek, ellátásnak és gyógykezelésnek természetben történ nyújtása útján. Ilyen intézményeknek tekintendk tehát a betegsegít egyesületek,

poliklinikák,

kórházak

stb.,

amennyiben

nem

hatósági költséggel tartatnak fenn, st a
közadakozással fenntartott üdülházak is ide sorozhatok. Szervezetük többnyire autonóm ikus,
egj'esületi. Költségeiket tagjaik hozzájárulásaiból és esetleg
legalább részben
ajándékokból, adakozásokból fedezik. Legfontosabb ágazatát a muukás-betegsegít^ pénztárak teszik. L.
Munkáshiztosítás.
Betegséggombák, helyesebben betegséget

—

—

okozó gombák, 1. Baktérium.
Betegségterjesztö rovarok. Egyes fertz betegségeket a küls paraziták, fleg rovarok viszik át egyik egyénrl a másikra, részint oly módon, hogy csak mechanice szállítják a fertz vírust, részben azáltal, hogy a kórokozó második
gazdájává lesznek, maguk is megbetegszenek és
a bennük kifejldött csirákat oltják be az emberek V. állatok testébe. A B. els csoportjába tartoznak a legyek, melyek eddigi ismereteink szerint a genyeszt mikrobákat (staphylococcus,
Btreptococcus), a dysenteria-bacillust (a vérhas
okozóját), a lépfene-bacillust felveszik s elszállítják egészséges egyénekre anélkül, hogy
maguk megbetegednének, 8 az állatot, embert, melyre
rászállnak, megfertzik.
Érdekesebbek azok aB., amelyek amellett, hogy
mint betegségközvetítök szerepelnek, a fertz

k

BetegrszállítAs

csirák gazdáivá is lesznek, úgy hogy a fertz
vírus ezekben éli fejldésének bizonyos idszakait.
Fleg a vérparaziták átoltása történik ilyen módon 8 leginkább a vérszívó rovarok szerepelnek
mint a betegségek terjeszti, így a vérszívó legyek, szúnyogok és kullancsok. A legels fertz
betegség, melynek terjesztésében a rovarok szerepét kimutatták, a fllariasis volt (1. o.), amelyrl
Munson mutatta ki, hogy a fertzést a szúnyogok
közvetítik. A beteg ember vérébl felszívott íilariák a szúnyog izomzatába vándorolnak s a beteg
szúnyog testébl egészséges emberre oltatnak át
a vérszívás alkalmával. A váltólázat, maláriát is
a szúnyogok egy faja az Anopheles faj terjeszti
(1. Szúnyogfélék). A Texas-láz (1. o.) parazitáit a
pyroplasmákat (1. o.) a kullancsok oltják át egyik
állatról a másikra. Az Afrika partvidékein honos
álomkórt (1. o.) s a vele rokon állati trypanosomiasisokat (1. 0.) pedig a Glossina nev (1. o.) légyfaj
viszi emberrl emberre, állatról állatra. A visszatér láz okozója (Spirochaete Obermayeri [1. o.]) a
kullancsokban tölti fejldésének bizonyos szakát s
ezek közvetítésével jut az ember vérébe. A sárgaláz terjeszti is bizonyos szúnyogfajok. E terjedésmódnak megfelelleg e betegségek ellen való
védekezés
elve a paraziták legyek, szúnyogok
stb. távoltartása (pl. szúnyoghálóval), elölése mérgez anyagokkal s a betegek elkülönítése annak
meggátlására, hogy a B. fertzhessék magukat.
Betegszállítás (képmelléklettel), az a mködésünk, ha valamely járni nem tudó beteget gyógyítási vagy egyéb célból egyik helyrl a másikra
viszünk. Kisebb távolságokra a beteg szállítása
kézen történik. Távolabbi helyekre a beteget eszközökön, mink a hordágy vagy betegszállító
kocsi, visszük. Az eszközökön való szállítást is
megelzi a rövid, kézen való szállítás, amely
minden körülmények között három részbl áll és
pedig a beteg megfogásából és felemelésébl, a
tovavitelhöl és a letevésbl, azaz a betegnek elhelyezésébl új fekhelyén. Kézen való szállítás közben figyelünk arra, hogy a beteg feje, törzse és
végtagjai alá legyenek támasztva. Tovavitel közben a vivk aprókat lépjenek és pedig ne egyszerre, kézfogásaikat pedig menet közben ne változtassák. A beteg letevése fordított rendben történik, mint a felemelés. Általában a beteg szállítása közben a vivk ügyeljenek a sima mozdulatokra, különösen pedig a beteg fájó testrészére.Úgy
a felemelés, minta beteg letevése bizonyos vezényszavakra történjék. A kézen való szállításnak
módjai attól függenek, hogy hány szállító viszi a
beteget tovább. Egy ember ölben v. hátán odábblthatja a beteget. Ha két szállító áll rendelkezésre,
akkor azok vagy egymással szemben állva, az 1.
ábra szerint összefogott karjaiki'a ültetik a beteget (4. ábra), vagy pedig úgy helyezkedjenek el,
hogy az eg>4k a beteg szétterpesztett lábai közé
áll, a másik pedig a beteget, fejtl állva, a hónaljaiban fogja meg (2. ábra) ; ha hánnan viszik a
beteget, ketten oldalt állnak, a harmadik pedig a
beteg fejénél áll. A beteget mindig úgy kell szállítani, hogy lehetleg vízszintesen feküdjék és
hogy arca a menetirány felé nézzen.
Legtökéletesebb a betegek szállítása szállító
eszközökön. Ezek közül a legfontosabb a hordágy,

f
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ameljTe a beteget ráhelyezzük. A hordág3mak
megfelel nagyságú fekvhelyen kívül lábakkal
és fogantj'úkkal is kell bírnia, hogy azt a vivk
könnyen felemelhessék. Nem ajánlatos, hogy még
huzamosabb szállítás közben is a betegvívk a
hordágyat szíjjal v. kötelékkel a nyakukba akaszszák, mert ezáltal a beteg kellemetlen himbáló rá-zásnak van kitéve. Távolabbi szállításoknál a
hordágyat megfelel betegszállító kocsikra helyezik és úgy viszik tovább a beteget. A szállító kocsikon 1—4 beteg számára van hely. Azokba a
bet^szállító kocsikba, amelyeket nagy városokban használunk, csak egy beteget szoktak elhelyezni (7. és 8. ábra). Ezeknek a kocsiknak a külseje lehetleg hasonlít a rendes utcai járómvekhez és rendszerint landauer-alakuak. Bennük a
beteg kényelmesen elhelyezhet, valamint a kocsik is oly módon vannak megépítve, hogy a beteg bennük minél kevesebb nízkódtatásnak van
kitéve az, hogy a beteg szállítás közben jól érzi-e
magát, elssorban a kocsi helyes megépítésé;

tl függ. Ma már kerülendk mindazon készülékek, amelyeknek segedelmével a hordágj-at a kocsiban felfüggesztették. Legkíméletesebben lehet
a beteget olyan modem kocsikon szállítani, amelyeknek kerekei pneumatikus gummi-abronccsal
vannak körülvéve. Újabban automobilokat is rendeznek be B.-ra, amelyeknek segedelmével hoszszabb utakat is rövidebb id alatt lehet megtenni
(9. ábra). Teljesen alkalmatosak B.-ra a villamos
automobilok, amelyeken természetesen hiányzik a
gépnek az a zakatolása, amely a betegre nézve
mindenkor kellemetlen.
Nagj-obb városokon kivül megfelel betegszállító eszközöknek hiányában természetesen gyakran rögtönözni kell betegszállító eszközöket. Erre
a célra a beteg test alakjának megfelel tárgyakat használunk fel. amilyenek pl. a létra v. egy
kiemelt ajtófél. Szükség esetén lepedto vagy pedig pokrócon is lehet beteget szállítani. Nagy tere
nyílik a rögtönzésnek akkor, amikor a rögtönzött
hordágj'on a beteget ugyancsak rögtönzött betegszállító kocsira kell felrakni (6. ábra). Az erre a
célra használt kocsikat legcélirányosabb szénával
tele rakni és erre fektetni a beteget.
A betegszállító eszközök közé tartozik a hordszék is, amely nem egyéb, mint egy támlákkal ellátott,

lehetleg kényelmes ülhely, amelynek

ol-

dalain a megfogásra és emelésre rendszerint rudak vannak alkalmazva. Ily hordszéket közönséges támlásszékbl is lehet rögtönözni (3. ábra).

Vannak olyan hordszékek

is,

amelyeket állatok-

nak, lovaknak, öszvéreknek a hátára lehet ersíteni (litiére,

cacolet).

Ezek a városokban nem

igen vétetnek igénybe, de a harctéren vannak
elnyeik. Használtatnak azonkívül kisebb betegszállitó kocsik is, amelyek emberi ervel vitetnek tovább, az ú. n kerekes hordágyak (ném.
Ráderbahre, 5. ábra).
Gondo.skodás történt ezen eszközökön kí\'ül
még a betegeknek vasúton való szállításáról is.
Egyes betegek részére újabban külön ággyal ellátott vasúti kocsikat rendeztek be. Tömeges szállítások esetén, háborúban rendszeresített vonatok
állíttatnak össze, amelyek lehetségig alkalma-

san vannak berendezve, konyhával, gj'ógytárral

és

—
minden szükségessel

Bételbors
felszerelve.

A

követel-

ményeket, amelyeket az ily betegszállító vonattól
várhatimk, az 1Ö73. tartott bécsi szakért konferencián vitatták meg. ügj'anakkor a többi között
határozatilag kimondatott, hogy az ily vonatokon
azoknak egész hosszában a közlekedést menet
közben is fenn kell tartani (interkommunikáció)
továbbá, hogy az ágyakat, amelyekbl tíznél több
egy kocsira ne tétessék, rögzíteni kell. Nagyobb
vizek, tengerek mellett, vizén való B.-ra ktllön
hajókat építenek. Kevésbbó kedvez körülmények
között egyéb vizi járómüveket is alkalmazhatunk
B.-ra. A vizén való szállítás különben különösen
tutajszerü széles jármvön igen alkalmas, mert
ilyenen érzi meg az utazó beteg legkevésbbé a
hullámokozta ingásokat és a szállítás rázását.
Külön intézkedések szükségesek akkor, hogyha
fertz betegeket szállítanak akár vasúton, aJcár
kocsin vagy egyéb módon. Uyenkor a betegszállító eszközöknek természetesen jól moshatóknak és dezinflciálhatóknak kell lenniök egyben
gondoskodás kell hogy történjék arról, hogy a
beteghez avatatlanok hozzá ne kerülhessenek, nehogy a ragálj-t ilyen módon terjesszék. Fertz
beteg szálUtáisára való eszközök rendszerint fémbl készülnek és bádoggal vannak kibélelve azok
a kocsik is. amelyek a fertz betegek szállítására
;

használatosak.

A betegek szállítása terén általában még igen
sok a kívánni való. Bár Budapesten a B.-ok a
Budapesti Önkéntes Ment Egyesület személyzete által kiváló módon eszközöltetnek, a vidéken
még rendezetlenek a viszonyok. A belügyminisztériumban most foljTiak a tárgyalások, amelyek
a mentésügy országos szervezését és ezzel szoros
kapcsolatban a betegek szállításának rendezését
célozzák.

Betegszoba,

1. Betegápolás.
Beteigeuze('Betelgeuze, Befageuze, Batageuze,
a Orionis), elsrend vörös csillag az Orion csillagképben. Gyönge és szabál5rtalan fény\'áltozás8al
bír. Spektruma a III. a. tipus kitn kép\iselje.
Pontosan meghatározott helyzeténél fogva a Bessel-féle alapcsillagokhoz tartozik.
Betel (Döv.), rágószer, melyet a Piper betle (bételbors) leveleibl, mészbl és a «bétel-», apinang-»
vagjas areca-dióból (az Areca catechu pálma termése) készítenek. A B.-bors levelei fszeresek és
vörös ned\'üek, de mivel magukban véve rágásra
igen csípsek, azért azokat egj'^ik oldalukon kissé
megnedvesített égetetlen mésszel kenik be és azután azokba az arecadió szeleteit göngyölítik, miáltal tésztaféle keverék keletkezik, amit apinang*nak neveznek. Ezt Kelet- és Dél-Ázsia lakói, néha
drága edényekben, mindig magukkal hordják ós
folyton rágják, mert ez ott divat, st az idegeneket is megkínálják vele, úgy mint hajdanában nálunk a tubákkal szokták. Az európaiakra
nézve ez a szokás undorító, mert az arecadió a
nyálat, az ajkat és a fogakat vörösre festi s amellett a vért hevíti és az arcba hajtja. A rágás különben különös jó érzést és hangulatot kelt, a leheletet kellemes szaguvá teszi, az étvágyat gerjeszti s így a táplálkozást elsegíti. Az évi fogyasztás átlag 200 millió kgr.-t tesz ki.
"' Bételbors (növ.), 1. Bors és Betel.
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Bételdló

Bételdió (növ.), 1. Areca és Betel.
Betelepülés, a geológiában az a fogalom, midn
valamely kzettömeget egy másik nagyobb kiterjedés kzet körülzár. A kisebb kzettömeg a körülzáró közettömegbe van betelepülve. Ha ez
utóbbi aránylag kis mennyiség, akkor lencseformabetelepülésrl szólunk, ha ellenben nagyobb
tömeg és az érintkezési felület határvonalai szabálytalanok, határozatlanok, akkor a betelepülés
tömzsszer. Bvebbet 1. Település.
Betelgeuze, 1. Beteigeuze.
Beteljesedett, Consummatum est; Jézus utolsó
szava a keresztfán.
Bétel-olaj, a Piper betle leveleibl elkülönített
sárga vagy barna szín illó olaj. Aromás, kissé
kreozotszer szagú csíps-éget íz. Fs. 0*958—
1-044. Föalkotórésze a bételfenol (chavibetol)
CjoHijOj ersen fénytör, B.-szagú 1-067 fs.-ú
folyadék. Emellett a B,-nak a CjsHj^ összetétel
kadinen is alkotórésze.
Bétel-pálma, 1. Areca és Betel.
Béte noir (franc, ejtsd: bét noár, a. m. fekete
ftarow^, utálatos, rémes alak megfelel köriílbelül
a magyar szörnyetegnek vagy boszorkánynak.
;

;

Betét.

1.

Az

1886.

XXIX.

t.-c. 1.

ben készített telekkönyv B.-ekbl

§-a értelmé-

áll.

Minden B.

három részre van osztva, ú. m a «Birtoklap))
(A lap), a «Tulajdoni-lap» (B lap) és a «Teherlapw (G lap). Az A) lap fels bal sarkába van írva
:

a B. száma, fels jobb sarkába pedig rendszerint
annak a községnek a neve, amelynek telekkönyvéhez a B. tartozik. Az A) lap többi része 6 rovatból áll. Elekbe a rovatokba vannak bevezetve a
telekkönyvi jószágtestekké alakított kataszteri
földrészletek megjelölésére szolgáló adatok, éspedig az 1. rovatba a földrészletek sorszámai, a 2, rovatba azok kataszteri helyrajzi számai, a 3. rovatba mvelésük módjának és fekvésük helyének
kataszteri megjelölése (pl. «szántó a Darvas-dülben», öszll a Látóhegyen»), a 4. rovatba a kataszterben feltüntetett területek 1600
-öles holdakban és
-ölekben, az 5. rovatba kataszteri
tiszta jövedelmük, a 6. rovat « Jegyzetw. A 3. rovatba középen iratnak be a jószágtestek jelei (I.,

n

D

II. stb. vagy -\-) és azok jogi minsége (nemesi,
úrbéri birtok, megváltott szll stb.) e jelek alá.
A B) és C) lapok ugyanazokból a rovatokból állanak, mint amelyekbl a telekjegyzkönyv B)
és G) lapjai. '(V. ö. 1886. XXIX. t.-c. 1—4. és a
19665/1893. sz. igazságügymin. rendelettel kiadott betétszerk. Utasítás 21., 23., 122—138. §-ok.)
2. Azt a pénzbl, ingó vagy ingatlan dolgokból
vagy értékes jogosítványokból (szabadalomból,

engedélybl stb.) álló vagyonrészt, amellyel valamely keresked társaság tagja a társaság közös
vagyonához hozzájárul, B.-nek (franc, mise, ném.
Anteil, ang. stake) mondjuk. A nem pénzbl, hanem más dolgokból álló B. (apport, I. o.) a társtagok közös egyetértésével megállapított értékben vétetik fel a társaság vagyonának leltárába,
amelybl természetben többé vissza nem vehet,
A társtagnak a társaság mindenkori vagyonához más kikötés hiánya esetében csak B.-e pénzértékének arányában van igénye.
3. Az a pénzösszeg, amelyet valamely pénzintézetnek kamatoztatás végett vagy olyvégbl

—

Betéti

bank

adunk át, hogy a pénzintézet a mi íizetmveleteink számára rendelkezésünkre tartsa. L. Betéti
bank.

Betétcs (ném. Einsatzlauf). Nagy kaliber
ágyúknak a lövése igen sokba kerül és rontja a
csövet, már pedig ezt a háborúra lehetleg sértetlenül konzerválni kell. Hogy tehát lgyakor-

latoknál minden mozgás, irányzás az ágyúval
végrehajtassók, anélkül, hogy az igazi «kaliberszera töltés használtassék, de lövés mégis
történjék, nagy parti és hajóágyúk csövébe kisebb kaliberíí B.-vek (pl. .3OV2 cm.-es ágyúba 7
cm.-es) illesztetnek be és ezek töltetnek meg. A
oly messzii-e, mint a
B. természetesen nem
nagy cs, durranása és hátraszökése sem oly
nagy, de különben minden úgy történik, mint a
«kaliber8zer» lövésnél.
Betéti bank. A betéti üzlet szempontjából szorosabb értelemben betétnek nevezzük azt a pénzösszeget, amelyet valaki az efféle üzlettel foglalkozó pénzintézetnek (B. vagy takarékpénztárnak) nem pusztán megrzés végett, hanem kamatoztatás végett oly kikötéssel ad át, hogy az átadott pénzt és idközi kamatait felmondás nélkül
vagy elre megállapított felmondás mellett egészben V. részletekben visszakövetelhesse, viszont
feljogosítja a pénzintézetet, hogy a neki átadott
pénzt saját üzleteiben tetszése szerint gyümölcsözen felhasználhassa. A B. gazdasági rendeltetése tehát, hogy a hever s a vállalkozásban
pillanatnyilag alkalmazást nem találó tökéket
összegyjtse és kamatoztassa, hogy ezen az alapon a hitel forrásául szolgáljon, végre, hogy a
takarékosságot és evvel együtt a tkegyjtést
ápolja és támogassa.
A szorosabb értelemben fogott betéteket átvev intézetek v. közhasznú, v. nyereked vállalatok. Amazok csakis a betéti üzlet közgazdasági
céljának akarnak szolgálni s amennyiben betéti
üzletükbl így is nyereség ered, ezt a nyereséget
egy vagy más módon közcélok elmozdítására
fordítják. Ily közhasznú intézetek külföldön általában a takarékpénztárak és a külföldön, valamint hazánkban is az állam által fenntartott
postatakarékpénztár (1. 0.). E közhasznú intézetektói elütóen az ú. n. B.-ok és hazánkban kevés
kivétellel a takarékpénztárak is a betéti üzlet
közgazdasági céljainak szolgálata mellett fkép
nyereségre törekszenek és az elért nyereséget
tulajdonosaiknak, részvényeseiknek juttatják.

l

ered, hogy nagyobb kamatot
elérni a kezükben összegyülemlö
zetelhelyezése útján, mint amekkorát

Nyereségük onnan
törekszenek

tkék

k

nek a betevknek. A tkék gyümölcsöz elhelyezésének megválasztásában a jól vezetett B. gondosan számol a betevk felmondó jogával és olyvégbl, hogy még tömegesebb felmondás eseté-

meg tudjon felelni kötelezettségeinek, üzterjedelmének megfelel készpénzkészletet
tart, a tkék egy részét könnyen ós gyorsan
pénzzé tehet v. könnyen elzálogosítható értékpapírokban helyezi el, kiváltkép pedig a váltóleszámítást s a lombard-kölcsönüzletet mveli,
mint amely üzletágak tapasztalat szerint legjobban biztosítják a kihelyezett kölcsönpénzek gyors
visszatérülését. Mvelik és bizonyos határig célben

lete

is

Betéti

—

bank
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Betéti társaságr

szeren mvelhetik is a B.-ok a jelzálogos köl- tárnak a mondott év végén 96.166,900 K-t kitev
betéti állománya. És míg a forgalomban lev beis de minthogy az ingatlanokra adott
kölcsönök általában csak hosszabb idközökben téti könyvecskék összes száma 1885. (korábbról

osönüzletet

;

térülnek vissza, a gondosan vezetett B. csak nincsenek megbízliató adataink) 553,471 volt, ez
annji pénzt fog elhelyezni az efféle üzletekben, a szám 1909. már 1.883,967-re emelkedett. Állanamennyi az ö saját alap- és tartaléktkéjének, dóbbnak mutatkozik már az egy betéti könyvecstovábbá a hosszabb idre rendelkezése alatt ma- kére es betét átlagos nagysága, amely 1885.
radó betétek mennyiségének és nagyságának meg- 1465 K-t tett és fokozatos, de lassú emelkedéssel
1909. 1759 K-ra rúgott. Ez adatoknak, valamint
felel.
A betét átvételét a B.-ok vagy ú. n. betéti köny- az 1 V. 1000 lélekre es betét átlagos nagyságávecskében, y. pénztári jegyben (1. o.) ismerik élés nak a külföldi \Í8zonyokkal való pontos összeugyanebben, illetve ezen számolják el a betev hasonlítását rendkívíU megnehezíti az a körülmény, hogy a nyilvánosságra jutó számadatok a
félnek járó kamatot is.
A betétek után járó kamat nagyságát, vala- különböz országokban különböz alapokon vanmint a bankot a megrohanás ellen véd felmon- nak összeállítva. Egészen általánosan csak annyit
dás tartamát, továbbá a betétek alsó és fels ha- lehet megállapítanunk, hogy a takarékbetétek
tárát, minimumát és maximumát, a B.-ok v. egész mennyisége és fejenként való megoszlása
külön nyomtatványban, vagy a betéti könyvecs- hazánkban örvendetesen emelkedik, st némely
kében és a pénztári jegyeken is kinyomatott sza- irányban meghaladja több nyugati állam idebályokban határozzák meg és adják a felek tudo- vonatkozó adatait, ami mellett azonban figyemására. A betéti kamatláb függ elssorban az lembe kell venni azt, hogy külföldön a megtakaáltalános pénzviszonyoktól, de függ a betét nagy- rított tkék ma még sokkal nagyobb mértékben
ságától és a felmondás idejétl is. Míg a B.-ok a keresnek és találnak gyümölcsöz elhelyezést
nagyobb betétek után rendszerint kisebb kamatot mindennem értékpapírokban mint nálunk, ahol
fizetnek, mint a kisebbek után, a hosszabb idre a köznép, st még a mveltebb osztály is legszíátadott betétek után általában nagyobb kamat vesebben valamely pénzintézetnek adja át megjár, mint a felmondáshoz nem kötött és a rövid takarított filléreit. L. még Bankok.
felmondáshoz (8—14 nap) kötött betétek után. A
Betéti könyvecske, 1. Betéti bank.
magyarországi B.-ok és takarékpénztárak a kaBetéti társaság (ném. Kommanditgesellschaft,
matot általában a betét kezelésének egész idejére franc, société en commandite, ang. dormant partszámítják, kivéve mégis a betétel és kivétel nap- nership), közös cég alatt alakult oly keresked
ját, amelyre kamat nem jár, a betétek után járó társaság, ameljTiek egy vagy több tagja a társatókekamatadót (1. o.) sajátjukból Hzetik, de a félre ság kötelezettségeiért nemcsak betétével, hanem
áthárítják olykép, hogy a megfelel kamatlábat a társas vagyon elégtelen volta esetében egész
leszállítják
így lOVo tkekamatadó mellett 5«/o magánvagyonával is egyetemlegesen felels, míg
helyett 4V,%-ot, 40/0 h. 3-6<'/o-ot,3V,Vo h- 3-150/o-ot egy vagj' több tagnak felelssége csak betéte
számítanak. A fel nem vett betétek kamatját fél- erejéig terjed. A korlátlanul egyetemlegesen feleévenként (jún. 30. és dec. 31.) a tovább kamatozó ls tag vagy tagok a beltagok (Komplementar), a
tkéhez csatolják. A bet^tminimum, azaz a kama- korlátoltan felels tag vagy tagok pedig a kültoztatás végett elfogadható legkisebb összeg, a tagok (Kommanditist). (Magy. keresk. törvény
legtöbb intézetnél 1 K, de a takarékosságra való 125. §, német HGB. 150., franc. Code de comhajlandóság fejlesztése végett egyes intézetek merce 23. c). A B.-ot a csendes- vagy titkos tára postatakarékpénztár mintájára
1 K-nál saságtól (1. 0.) a közös vagy társas cég különbözkisebb összegrl szóló ú. n. betéti jegyeket adnak teti meg, mert míg a csendes társ létezése a cégfotelomba, amelyek erre szolgáló lapokra ra- ben nem is jeleztetik, a B. cégében e szavak és
gasztva, szintén elfogadtatnak betétül, v. gyjt társa vagy és társai njnlvánvalóvá teszik a fennperselyeket bocsátanak feleik rendelkezésére és álló társas viszonyt. Név szerint a cégben csak a
maguk gondoskodnak róla, hogy a perselyekben beltag V. a beltagok lehetnek megnevez\'e. Ha a
összegyülemlö apró betétek idszakonként az inté- kültag neve is kitétetik a cégben, akkor is belzet pénztárához kerüljenek s a gyjt fél betéti tagként, azaz harmadik személyek irányában korkönyvecskéjébe bevezettessenek.
látianul felels. A beltagok a társaságon belül maA magj'ar korona országaiban való betéti üzlet guk között közkereseti társaságot (1. 0.) alkot1840 óta évrl-é\Te majdnem minden visszaesés nak és minden tekintetben a közkereseti társanélkül rohamosan fejldött, noha a betéti kamat- ságra vonatkozó törvényes szabályok alá snek,
láb a pénz- és hitelviszonyok fokozatos javulása ók fkép személyes hitelükkel, személyes közrekövetkeztében egjTe lemen iránsrt mutat. Míg mködésükkel és szakértelmükkel járulnak hozzá
ugj-anis a takarékbetétek állománya az 1840. év a társas üzlet megalapításához és fenntartásához,
végén, amikor hazánkban csak takarékpénztárak míg a kültag inkább csak vagyonbetétével támoállottak fenn, koronákra átszámítva, összesen gatja a közös vállalatot és benne tulajdonkép
csak 429,490 K-t tett, 1865. pedig, amikor a csak e vagyonbetét jobb kamatozását akarja eltakarékpénztárakon kívül már B.-ok és szövet- érni. A társtagoknak a közös vállalathoz való kétkezetek is fogadtak el betéteket, összesen csak féle viszonyából következik az ö jogaik és köteles101.218.452 K-ra rúgott, ez az állomány az 1909. ségeik kétfélesége is. így különösen az üzlet veév végén a tkésített kamatokkal együtt már zetésében csak a beltagok vehetnek részt, a B.-ot
3,314.701,000 K-ra emelkedett, amely összeghez harmadik személyekkel szemben és a bíróság
hozzájárul még a magy. kir. postatakarékj^nz- eltt csak
képviselhetik, a társas céget csak 6k
:

—

—

k

:
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jegyezhetik jogérvényesen, az egész társaságot
illet líötelezettségeket csak
vállalhatnak, versenytilalom alatt (1. 0.) csak ök állnak. A kültag
szintén társasági tag ugyan, de a társaság kötelezettségeiért csak vagyonbetéte erejéig, vagy ha
ez még nem volna befizetve, csak az illet összeg
erejéig perelhet, az üzlet vezetésében személyesen részt venni sem jogosítva, sem kötelezve
nincsen, st a beltagok intézkedését az üzlet körén
belül meg sem gátolhatja ellenkezésével. Mint érdektárs csak azt követelheti, hogy vele az évi

k

mérleg másolatban közöltessék, ennek helyességét megvizsgálhatja és evégbl a társaság üzleti
könyveit ós iratait átnézheti. Üzletvezet jogosultságot csak akkép nyerhet, hogy a társaság,

ennek nevében a beltagok, cégvezetnek
vagy tlzletvezeti meghatalmazást
adnak neki. Nem állván versenytilalom alatt, a
kültag más, bár a B.-óval rokontermészet üzilletve

rendelik ki,

vállalatnak is lehet önálló tulajdonosa vagy
társtagja. Befizetett betéte után a kültag a társaság bruttó nyereségébl elre meghatározott kamatot, ezenfelül pedig a tiszta nyereségben való
részesedést követelhet.
részesedés arányát a
leti

A

társtagok szerzdése, ilyennek hiányában pedig

Betétszerkeszté»

kötötte a telekkönyvi állás helyesbítésével és a
telekkönyvnek a tényleges állapotot hen föltüntet földadókataszterí munkálatokkal összhangzásba hozatalával. Ennek következtében a B. háromféle mveletbl áll, és pedig 1. a földrészletek megjelölésére vonatkozó eddigi tárgyi adatoknak (helyrajzi szám, mvelési mód, fekvés,
területmennyiség és térképi ábrázolás) a megfelel kataszteri adatokkal való kicserélésébl 2. a.
röviden telekkönyvhelyesbítósnek nevezett eljárásból vagyis a telekkönyvbe bejegyezve lev,,
de valósággal fenn nem álló tételek megszüntetésébl, a hibás telekkönyvi bejegyzések helyesbítésébl, és a telekkönyv tulajdoni lapjának a
tényleges birtokállapottal való összhangzásba hozatalából 3. a betétek tényleges szerkesztésébl.
Ennek megfelelen a B.-i eljárás több részre tagolódik. A B. az ú. n. elmunkálattal veszi kezdetét, amelynek során elkészítik a betétterveket
Ezután jön a helyszíni eljárás (azonosítás
(1. 0.).
és tárgyalás), melynek megkezdése hirdetmény
:

;

;

útján tétetik közzé.

Az azonosítás annak meg-

állapításából áll, hogy a telekjegyzkkönyvekben
felvett földrészletek a kataszteri munkarészekben (kataszteri tkv.és térkép)
helyrajzi szá-

min

mokkal vannak megjelölve. A tárgyalás a fenValamint a közkereseti társaság, úgy a B. is a tebb 2. szám alatt említett telekkönyvhelyesbítés
társtagok szó- vagy írásbeli szerzdése alapján céljára van hivatva a szükséges elfeltételeket az
birói Ítélet állapítja

meg.

jön létre és cégét az illetékes törvényszéknél, mint
kereskedelmi bíróságnál, be tartozik jegyeztetni.
A cégjegyzékbe be kell vezetni a kültagok nevét
is, továbbá polgári állásukat és lakóhelyüket,
kiilönösen még betétük nagyságát, valamint azt,
hogy csak kültagokként szerepelnek a társaságban. A cég közzétételében azonban a kültagokra
vonatkozó adatok csak a társtagok kívánságára
hozatnak nyilvánosságra. Ha a B. cégének a cégjegyzékbe történ bejegyzése és ennek közzététele eltt kezdi meg mködését, az ekkor ered
kötelezettségekért harmadik személyekkel szemben a kültag is beltagként, azaz egész vagyonával felels, kivéve, ha be tudja bizonyítani, hogy
ezek a harmadik személyek az
kültagi minségérl tudomással bírtak. A francia és a német
kereskedelmi törvény, a magyar keresk. törvénytl elüten, a szoros értelemben fogott
B.-okon kívül az ú. n. részvényes B.-okat, ill. betéti részvénytársaságokat is elismeri. Ezek a mi
B.-ainktól lényegesen csak abban különböznek,
hogy a kültagok betéti tkéje részvényekre van
felosztva és ezek a részvények jóformán minden
tekintetben a közönséges részvényekre nézve
feimálló törvényes szabályok alá esnek.
Betéti üzlet, 1. Betéti bank.
Betétszerkesztés, az a bírósági eljárás, amelyben a telekjegyzkönyvekbl álló telekkönyv helyébe betétekbl (1. o.) álló új telekkönyvet készítenek. A B.-t még az 1855 dec. 15-iki tkvi rendelet •44. §-a elrendelte, tényleg azonban csak az
1886. XXIX. t.-c. alapján vétetett foganatba ós e
törvény, úgy az ennek módosításáról ós pótlásáról szóló 1889. XXXVIII. és 1891. XVI. t.-c.-ek,
valamint az ezek alapján a 19665/1893. sz. igaz-

érdekelt felek közbenjöttével beszerezni. A helyszíni eljárás befejezése után teljesítik azután a
tkvi hatóság helyiségében a tulajdonképeni B.-t
a betétek tényleges szerkesztését, vagyis elkészítik
a betétterveken a betétek fogalmazványait, amelyekben egyúttal a felvett külön jegyzökönyvek
alapján a telekkönyvhelyesbítést is foganatosítják.

B fogalmazványok

tisztázatai,

amelyeket a

B

szerkeszt-bizottság tagjai mind a három (A,
ós G) lapon aláírnak, lesznek a betétek, amelyeket a telekkönyvi hatóság a közforgalonmak átad
és errl hirdetményt bocsát ki. Ebben a hirdetményben hat havi határid tíízetik ki a betétek

tartalmának megtámadására. E határid eltelte
után a betétek tartalmának megtámadása az idközben jóhiszemen jogot szerzett harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bir. A betétek forgalombaadása eltt tehát a hatályos telekkönyv az eddigi (t. i. a telekjegyzökönyvekbl álló)
telekkönyv, joghatályos bejegyzések ennélfogva
csakis ebben történhetnek. V.
tás 110. § második bek.

ö.

Betétszerk. utasí-

A

telekkönyvi betéteknek a polgárosított határelkészítését a 47,532/1897. sz.
igazságügymin. rendelet szabályozza. Fiume városában ós kerületében pedig a 67,785/1900. sz.
igazságügymin. rendelet alapján foganatosították
a B.-t. Ezek a különös szabályok a fentebb ismertetett általános szabályoktól sok tekintetben

rvidéken való

öltémök
Eddigelé (1911 febr. 1.) 26 törvényszék és 117
járásbíróság területén volt meg a B.
A B.-i eljárás két utolsó szakát, t. i. a tárgyalást és a betétek tényleges szerkesztését az 1891.
XVI. t.-c. 7. §-a értelmében betétszerkeszt-

ságügymin. rendelettel kiadott utasítás ós egyéb bizottság foganatosítja. Ez

áll

rendeletek szabályai szerint vitetik keresztül. Az
1886. XXIX. t.-c. a tulajdonképeni B.-t össze-

A

telekkönyvvezetöi tagból.
biró

vagy

kir.

albiró.

A

egy birói, meg egy

birói tag lehet kir.

telekkönyvvezeti tag

;

;

—
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Bethge

lehet telekkönyvvezetó, aegédtelekkönywezetö, ban 1893. rendk. egyetemi tanár lett; 1897.
telekkönyvvezetói vizsgát tett írnok, ugyanolyan Baselbe ment rendes tanárnak, innen Giessenbe,
mineitésú ú. n. szakdijnok.
1906. Lipcsébe ment az egyetemre.
müvei:
Betétszerkeszt, az a bírósági közeg, aki a Thebanische Heldenlieder (Leipzig 1891) Prolebetétszerkcsztés (1. o.) teljesítése végett létesített gomena znr Geschichte des Theaters ím Altertum
külön személyzet állományába neveztetik ki tiszt- (1896); Terentius. Codox Ambrosianus (Leiden
viselül, ill. fogadtJitik fel dijnokul, v. abba a bí- 1903) Mythus, Sage, Márchen (1905).
rósági rendes személyzeti állományból áthelyezBethel ^is/en háza), 1. Palesztinának régi híres
tetik. Az ilyen közegek kir. bírák, kir. albirák, városa. Itt lakott Ábrahám, itt látta Jákob az égig
telekkönyvvezetók, írnokok, szakdíjnokok ós má- nyiüó lajtorját. Akkor Luz (mandulafa) volt a
soló dljnokok.
neve és Jákob adta neki a szent látoniány emléBetétazeT)ieBzt6-hizottRÍg,l.Betétszerk€Sztés. kére a B. nevet. De késbb e hely és neve utálttá
Betétterv a bet^itszerkesztéskor (1. o.) készül a lett a próféták és igazhivk eltt, mert Jeroboám
telekjegyzókönyvekból. A B.-ek voltaképen a te- uralkodásakor a zsidók kettészakadván, míg az
lekjegyzökönyvek kivonatos másolatai. Az
lap- egj'ik rész Jeruzsálemben, a másik ehelyütt állíjuknak 7 rovata van, ú. m. 1. a földrészletek sor- totta fel az aranyborjut. Makkab. I. szerint B. a
számainak, 2. azok telekjegj'zökönyvi helyrajzi szíriaiak ersített helye volt késbb is nevezetes
számainak, 3. kataszteri helyrajzi számainak ro- város volt és Jos. Flavius szerint Vespasianus csávatai és 4—7. rovatai, amelyek a betétek (1. Betét) szár ostrommal vette be. A zsidók idejében BenA lapjának 3—6. rovataival azonosak. (A 6. ro- jámin, majd Efraim törzse bírta. Ma csak néhány
vatba be szokták írni irónnal a telekjegyzököny- rummaradvány van belle Betin arab faluban.
vekben feltüntetett torületmennjiségeket.) A
2. B., iparos város Connecticut amerikai állam
ós C lapokra
csak Fairfleld eountj'jában, (1900) 2561 lak.
épúgy, mint a betéteknél
a fennálló tételeket vezetik át kivonatosan a teBethell-eljárás, 1. JFa (impregnálása).
lekjegyzökönyvekbl. A B.-ek szolgálnak alapul
Béthencourt (ejtsd: bétáokur), Jean, seigneur de,
a tái^alásnál (1. Betétszerkesztés) és ezeken dol- normandiai hajós. 1402-ben több kalandorral a'
gozzák ki a betétek fogalmazványait. (1886. Kanári-szigetekhez hajózott, azokat elfoglalta és
XXIX. t.-c. i. §, 19665/1893. sz. igazságügymin. mint III. Henrik kasztiliai király hbérese megrendelettel kiadott betétszerk. utasítás 35-38. §§.) tartotta. A szigeteket spanyolokkal gyarmatosíBetfalva, kisk. Udvarhely vm. székelykeresz- totta és a benszülötteket keresztény hitre igyetüri j.-ban, (iwo) 540 magyar lak., vasúti megálló
kezett téríteni. Utóbb unokaöccsének, Matiot de
u. p. és u. t. Székelykeresztúr.
B.-nak adta át az uralmat és maga visszakölBetfia, kisk. Bihar vm. központi j.-ban, (i9io) tözött Franciaországba. Öccse 1424. kénytelen
461 oláh lak. u. p. Félíxfürd, u. t. Nagyvárad
volt a szigeteket Portugáliának átengedni.
a mellette lev Bányadomb tövében számtalan
Bethesda (az irgalom háza), gyógjató erej tó
hévforrás fakad, melyekbl a hajdan Héjónak, volt Jeruzsálem mellett (János evang. 5. fej. 2.),
azaz hévfolyónak, most Peczének nevezett patak csarnokokkal a betegek számára. A hagyomány
ered
e folyócska, mely sohasem fagy be. Nagy- Jeruzsálemben a Birket Izrain nev llOm. hosszú,
váradig ÉNy.-i irányban, azután Ny. felé folyik 40 m. széles^víztelen medencét tartotta B.-nak; de
s Opalotánál a Sebes-Körösbe ömlik.
1888. tle É.-ra mintegy 100 m. -nyíre egy szikBeth, 1. Bet.
lába vájt medencét födöztek fel öt kamarával
Bethania, í.maEl Azarije, szegényes falu Pa- (csarnoüíal), amelyre B. leírása jobban illik. Most
lesztinában, Jeruzsálemtl 3 kni.-re. Az új testa- a zsidóknál és keresztényeknél gyakran kórházak
mentomban említett Lázár sírját, azét a Lázárét, neve.
JB. a neve Budapesten a budapesti német
akit az evang. szerint Krisztus feltámasztott, és ref egyház által fenntartott s prot. diakonisszák
Mária meg Márta házának helyét ma is muto- vezetése alatt álló kórháznak.
gatják.
Bethesda, város Camarvon walesi grófságban,
2. B. (ang. Bdhany), három hittérít állomás 8 km. -nyíre Bangortól az Ogwen völgyében, (1901)
neve Dél-Afrikában; az egyik, amelyet 1842. 5281 lak., palabányákkal.
a rajnai hittérít társulat alapított, Német- DélBethlage (a. m. füge-hely), falu az Olajfáknyugat-Afrikában van, a másik Bloemfonteintól hegj'ének DK.-i részén, Bethania közelében, a
DNy.-ra (1834. a berlini hittérít társaság alapí- Jeruzsálembl Jerikóba vezet út mellett (Mátó
totta) és a harmadik Transvaalban Pretoriától XXI. 1
Lukács XIX. 29, 37.) innen indult el
ENy.-ra (1864. a morva testvérek alapították).
Jézus Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonuláBet Harám, v. Bet Haran, hajdani zsidó város sára. A XII. sz.-ban B. helyét az 1877. talált fela Gad törzséhez tartozó K.-i Jordánvidéken. Je- iratok és festmények alapján az Olajfákhegyélenleg Teli er-Rame név alatt ismeretes rom a nek fcsúcsa és Bethania közé teszik.
Vádi Heazban mellett. Heródes Antipas a helyséBethge, Hayis, német író, szül. 1876 jan. 9-én
get megnagyobbította s Jnlia (Lívia) császárné, Dessauban egeidéig Spanyolországban élt, kéAügustus felesége tiszteletére Julias (Livias) ne- sbb a Berlin melletti Steglitzbe költözött. Fképea
vet adott neki. Szírus nyelven akkor Bet Ramta bájos lírai költeményeivel tette nevét ismertté
volt a neve. A késbbi idkben nevezetes püspöki költeménykötetei Die stillen Inseln (Berlin 1 898)
székhely volt.
Die Feste der Jugend (1901) Totenspiele in VerBeth-din, 1. Betdin.
sen (Stuttgart 1903) Saitenspiel (Berlin 1909).
Bethe, Érich. klasszika-filológus, szül. 1863 Irt egy Sonnenuntergang c. drámát is (1900) tov.
máj. 2-án. Bonnban 1891. magántanár, Elostock- több essaj-t s kiadott több antológiát.
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Bethlehem (kenyérháza),

1. Palesztinában két
város van, egyik Zebulon tartományában Názáret közelében, nyugatnak fekszik és bizonyára azonos a mai Beithlam faluval. Általában
aJudaföldjénlevöB.-etértjük alatta, mely jelenleg
nyolcezer lakóval bir. Nagy város sohasem volt,
de örökre világhírvé lett azáltal, hogy ott született a megváltó Krisztus. A Földközi-tenger
Bzrne fölött 2538 lábnyira, a hebroni országút
K.-i oldalán, Jeruzsálemtl D.-nek két órajárásra
csinos magaslaton fekszik. Lakóinak fele római

ily

nev

katolikus,

másik

fele

nem

egyesült görög, van

köztük néhány száz örmény és talán száz mohamedánus. Számos híres helye közül legkiválóbb
a nagy hármas kolostor az Ur születési barlangja
körül, mely Ilona és Konstantin idejébl való.
Róm. kat. ferencrendiek, nem egyes, görög ós
örmény barátok lakják. Az Úr tulajdonkópeni
születési barlangja a szentély alatti sziklaüreg,
a barlang alatti nagyszer bazilikában, hova É.-róí
16, D.-röl 13 lépcs vezet le. Talapzata fekete és
veres kígyózó erecskékkel átfutott fehér márvány, oldalai és boltozata is jobbára márvánnyal
vannak kirakva és selyem függönyökkel borítva. A
barlang három oltára közül legnevezetesebb a keleti legszéls részen lev, mely egy márványasztal,
alatta ezüst lámpák vetnek szelíd fényt egy tizennégy sugarú ezüst csillagra, melynek bels körzetében ez egyszer felirat olvasható Hie de Virgine Maria Jesus Christus natus est (Itt született
Jézus Krisztus Szz Máriától). Innen 4 lépésre há-

Bethlen

Bethlehemiták. Három szerzetesrendnek neve.
1. a XIII. sz.-ban. Math. Paris krónikás szerint
Cambridgeben székelt. Csakhamar megsznt.
2. Lovag- és betegápolórend, alapította II. Pius
a johanniták mintájára. Székhelyét, Lemnos szigetét a törökök elfoglalván, megsznt.— 3. Ame-

Az

—

ni tagokAlapítójuk 1667 körül Bethencourt Péter
Guatemalában. A rend el volt terjedve Limában,
Mexikóban, st a Kanári szigeteken is. XI Ince pápa
ersítette meg a rendet 1687., XI. Kelemen pedig
1707. új kiváltságokkal ruházta föl. A spanyol
cortes 1820. feloszlatta.
B. néven nevezték még
a husszitákat is a prágai Bethlehem nev kápolna
után, amelyben Húsz János prédikálni szokott.

rikai betegápoló- és tanítórend férfi és
kal.

—

Bethlehemjárás,

1. Néjmiisztériumok.
Bethlen, csinos kisk. Szolnok-Doboka vm. bethleni j.rban, (1910) 3078 oláh, magyar és német lak.

szolgabírói hivatal, járásbíróság, telekkönyv, kir.

közjegyzsóg, adóhivatal székhelye vasúti állomás, posta- és táviróhivatal, telefonállomás. Takarékpénztár, mezgazdasági népbank, tej értékesít
szövetkezet. Említést érdemel a Bethlen grófok
díszes kastélya, szép parkokkal és családi gyjteményekkel, továbbá a grófi fajménesek. B. a
Bethlen grófok egyik törzshelye Apafi Mihály itt
fejeztette le Bánffy Dénest; hamvai a ref. templomban nyugszanak. A közeli Bilak hegyen
római emlékeket találtak.
Bethlen-család. Két különböz elnevü és eredet,kiváló történelmi szerepet játszó magyar csa^
rom lépcs vezet egy kissé lejebb fekv helyre Iád, az egyik a Bethleni (máskép Búni v. Keresdi),
abba az üregbe, melyben a jászol
volt a másik az Iktári i5.-család, mely kettt sokáig
praesepe
elhelyezve átellenben a három király oltára áll. egy eredetnek tartották, de a közös eredet ki
Ez utóbbi két hely a latin szert, katolikusok birto- nem mutatható.
kában van. összesen 32 lámpa világítja meg a
I. A Bethleni 5.-esalád a Becse-Grergely nembarlangot, melybl ajtó nyílik egyéb, szintén föld- zetségbl veszi eredetét, mely Kézai Simon szealatti kápolnákba, amink az aprószentek kápol- rint a Franciaországból a Xlll. század közepén
nája, Szt. Jeromos, Szt. Paula és Eustachius, Szt. említett Cornes Vilmos (Guillaume le Comu)
Eusébius sírjai stb. A ferencrendieknek külön lovagtól veszi eredetét. Ez a leszármazás azonban
templomuk is van, mely Szt. Katalinról van el- csak mondai okirati alapja nincsen. Okiratilag
nevezve
a zarándokok és a B.-i hívek rendes kimutathatólag a Bethleni B.-család az Apafi, a
lelkipásztorai, A templomokat kolostor köríti
a Somkoreki Erdélyi-, Almakeréky-, Leli- és Tótimás vallású barátoknak K., D. és Ny.-nak vannak családokkal közösen ered a Becse-Gergely nemzetkolostorai, de kívül, az összeköt fal miatt az ségbl, melynek 1199. említett János nev tagjáegész egynek látszik. B.-ben a futca közepén a tól a B. és az Apafi-csaSzt. Józsefrl nevezett apácáknak, kik nnevelés- ládok, János testvérétl,
;

;

:

:

—

—

;

;

;

k

;

sel foglalkoznak, csinos

iskoláik.

Antaltól pedig a Leli és
Tóti családok veszik eredetüket ós pedig János-

II.

nak fiától Apától (1258—

lájuk van, a

kolostoruk ós leányisko-

nem egyesült görögöknek is vannak

I. Balduin jeruzsálemi király kérésére
Paskal pápa 1109. B.-ben püspökséget alapított. B. kimerít leírására nézve v. ö. Wosinszky
Mór, Keleti utam emlékei.
2. B., több város neve É.-Amerikában köztük a
legjelentékenyebb Pennsylvania állam Northampton countyjában a Lehigh jobbpartján fekszik,
(1900) 7293 lak., szénbányákkal és a morva testvérek
hittérít állomásával, akik 1 781. telepedtek itt meg
1866. alapított egyetemmel, nagy gépgyárakkal.
Bethlehemi gyermekgyilkosság nevezete alatt
maradt fenn Heródes zsidó királynak az az embertelen cselekedete, mely szerint Jézus születése
után Bethlehemben minden két éves és két évnél
ifjabb gyermeket lemészároltatott, azzal a gonosz
szándékkal, hogy így Jézust is megölje (Máté 2,
16—18), 1. Aprószentek napja.
;

;

1270) származott unokáiJakabtól és Miklóstól. Utóbbi az Almakeréky-család se, Jakab
pedig a B. és Apafi-családoké. A B.-család si
birtokai Erdélyben Bethlen ós Keresd, melyekhez

tól

:

utóbb királyi adományok
útján még más nagy-

Bethleni Bethlen-címer.

terjedelm birtokok is járultak, az Apafi-ház kihalta után pedig részben a közös leszármazás,
részben az özvegy fejodelemasszonnyal kötött
megegyezés folytán az Apafi-család birtokának
egy része is átszállott a B.-családra. A család Er-

:

—
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XV. sz.-tól kezdve elsrend kötetben adta ki Historiarum Pannonico-Dacicaszerepet játszott, tagjai közül többen írói pályán, rura libri X. a clade Mohaeseosi 1526 usque ad
fóleg mint történetln')k tntek ki. A család a grófi flnem saeculi címmel.
6. B. Farkas (betiileni), politikus, szül. 1813.,
rangot a XVII. sz. utolsó éveiben nyerte és pedig
1696. B. Miklós és B. Sámuel, 1697. pedig B. megh. 1870. Az erdélyi reform-országgyléseken
Gergely, fia Ferenc és rokonai és külön még B. az ifjúság vezére, utóbb egjike lett az ú. n. vánJános. A gTófl oklevelek a család régi címerét dorpatriütÁknak s fleg az úrbéri törvény eltörléersítik meg (1. az ábráf). A család két ágazatra sét sürgette. Híve volt az Unió-mozgalomnak, a
oszlott megalapítói B. Márk két fia, Elek, ki 1461. szabadságharc alatt azonban visszavonult. Politi«rdélyi alvajda, és Balázs, II. Ulászló kamarása. kai szerepet megint mint Küküll vármegye fAz Elek által alapított ágazat két fágra, Balázs ispánja 1861. vállalt, 1865-tl 70-ig orsz. képvisel
ágazata három fágra oszlik, melyek mindegyike volt. Isméit gazda és neves pomológus is.
7. B. Ferenc (bethleni), erdélyi tanácsúr. A törtöbb ágra szakadt, melyek részben kihaltak. A
család ev. ref. vallású, egj'ik ága róm. katolikus. vénytudományokban jártas s kora unitárius vezérAz említetteken kívül nevezetesebb tagjai a férflaíval állandó levelezésben volt. Mintl.Rákóí'zi
Györgj' híve 1639. Fehér váimegye fispánja lett.
családnak
Compilatae constitutiones regni Transyl1. B. Ádám József {bethleni), lovas tábornok,
szül. 1724., megh. 1772. Részt vett az osztrák örö- vaniae (Kolozsvár 1669) 1653. az ora^^yülés elé
kösödési és a hét éves háborúkban, melyeknek terjesztetett.
8. B. Gábor gróf (bethleni), fispán és az Emke
csaknem valamennyi csatáját véglgharcolta.Xagy
része volt Laudon oldalán a kunersdorfl gyzelem elnöke, szül. Nagyszebenben 1837., megh. Kereskivívásában. Mint a 10. huszárezred tulajdonosa den (Nagy-Kküll) 1897 jún. 25. Jogi tanulmányai
után 1860. beállott az olaszországi magyar légióba
visszavonult erdélyi birtokaira.
2. B. András gróf (bethleni), volt földmívelési s harcolt az olasz szabadságért. 1865-ben részt
miniszter, szül. Kolozsváron 1849., megh. Bethlen- vett az utolsó erdélyi országgj-lésen, 1866—71.
ben 1898 aug. 25. Jogi tanulmányait a fvárosban a magyar képviselházban a baLközép tagja,
dély történetébon a

;

—

Mve

:

végezto,utóbb nemzetgazdasági ismereteinek bví-

1875-90. pedig Nagy-Küküllö vármegye fispánja
egyetemeken is tanult. 1873—82. volt. Ez állásában a szászokkal szemben a maorsz. képvisel és a szabadéi vüpárt tagja, 1882. gjar állameszme erélyes képviseljének mutatta
Brassó és Szeben vármegj'ék fispánja és szász magát, 1885. örökös frend lett. 1890-ben az
comes lett s a magyar áUameszmét népszerbbé Apponyi vezetése alatt áUó nemzeti párthoz csattette az erdélji szászok közt. 1890-ben Szápáry lakozott s mint e párt tagja kétszer kapott képmint földmívelési minisztert meghívta kabinetjébe viseli megbízást, 1896. azonban kisebbségben
8 ez állását Wekerle els kormányában is meg- maradt.
tartotta. Gondja volt az árnientesítósre, folyósza9. B. Gergely gróf (keresdi), részt vett II. Rábályozásra és telepítésre. Állásától 1894 június- kóczi György szerencsétlen lengyelországi hadban vált meg. V. ö. Jekel Frigyes, Gr. B. András járatban, majd Kemény János híve lett s azután
(emlékbeszéd, Brassó 1898).
meghódolt Apafinak, ki 1676. Udvarhelyszék
3. B. EUk (bethleni), történeti és közgazdasági fkapitánjának nevezte ki. 1683-ban az Erdélyen
Író, szül. 1777., megh. 1841. Müveit a külföldi átvonuló tatárseregre ügyelt fel, 1687. fogarasi
tudományos közvéleménnyel való megismertetés fkapitány, 1691. az ország fgenerálísa és a
céljából jobbadán német nyelven írta. Ezek
An- bécsi követség vezetje lett. Xagj- része volt Béldi
sichten von Siebenbürgen (Pest 1818) Geschieht- Pál megbuktatásában, 1697. 1. Lipóttól grófi elmet
liche Darstellung des deutschen Ordens in Sieben- nyert. Megh. 1698.
bürgen (Wien u. Leipzig 1831) stb. Magyarul egy
10. B. Gergely gróf (bethleni), 1848-49. honfordítása jelent mog (Halálfö), továbbá németor- védezredes, szül. 1810., megh. 1867 dec. 23. Ifjúszági naplójegyzetei (1795-97).
ságában hires lovas és \ivó, a szabadságharc ki4. B. Farkas (bethleni), erdélyi tanácsúr, megh. törésekor a nemzetrök közé állt közembernek,
1616. Részt vett Székely Mózes harcaiban, 1603. majd a honvédelmi bizottmány meghagyásából
Belgrádba menekült. Bocskay Balássy Ferenccel szervezte a Mátyás-, késbb a Kossuth-huszárezegyütt út '"' ^zebenbe a császári biztosokhoz, redet, melynek rnagya lett. Bemhez csatlakoz^-a,
hogy Er
-a fell tárgyaljanak. 1607-ben együtt vonult be vele Kolozsvárra s ezentúl végigszamosújxu. Kapitány, 1608. kükili fispán s kísérte egész hadjáratában. Midn Szeben els
1613. consiliarius és az udvari lovasok fkapi- ostrománál Mikes gróf elesett, Bem t nevezte ki
tánya lett. Valószínleg mérgezés következtében ezredessé és a lovasság fparancsnokává. Kiválthalt meg.
kép kitnt a vízaknai és piskii ütközetekben, az
5. B. Farkas (bethleni), történetíró, szül. 1639., utóbbi gyzelem nagyrészt az
érdeme. A szamegh. 1679 dee. .30. II. Rákóczi György idejé- badságharc lezajlása után elfogták, de 1850 febr.
ben diplomáciai pályán mködött, utóbb Kemény havában szabadon bocsátották. Késbb OlaszorSimon, majd Apafi fejedelem híve lett, ki alatt szágba ment s ola.sz katonai szolgálatba lépett.
tanácsúr, 1667 Fehér vármegye fispánságát II. Viktor Emánuel megbízta az els olasz huszárnyerte el, 1678. pedig újból a portára kíildetett. ezred megalakításával, melynek parancsnokává
Tizenhat könjrvben m^írta Erdély történetét tábornoki ranggal kinevezte. B. a kiegyezés után
1526-tól, de Thököly Imre 1690-iki beütése miatt a hazatért, de néhány hét múlva meghalt. Díszes
nyomás alatt lev részek megromlottak, illetleg kolozsvári sírja fölé 1903 nov. 1. emléket állíelvesztek. E müvet 1793—93. Benkö József hat tottak.
tésére külföldi

:

;

lUiMi Nitgy Lej^ona. lU.
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meg a gyakorlati haditanulmányokkal, s miután rövid fogságot szenvedett
a Béldi-mozgalomba való belekeveredése miatt
lengyelországi hadjáratában s 1657-ben krakói (1666— 1667), hazája politikai életében csakhamar
parancsnok, 1659. kancellár, 1662. Udvarhelyszék jelentékeny szerepet kezdett játszani. 1681-ben
fkapitánya lett. udvarhelyen ref. kollégiumot fstrázsamester, 1683. kvári kapitány és máraalapított s az ö tanácsára helyezték vissza B. Gábor marosi fispán, 1689. titkos tanácsos lett. Teleki
fiskoláját Kolozsvárról Nagyenyedre. Müve
Mihály halála után az ország vezet áUamférüa
Rerum Transylvanicarum libri quatuor, continen- létrehozta a Diploma Leopoldianum-ot, mely kedtes res gestas princípium ejusdem ab. a. 1629. ad veztlen viszonyok közt Erdély részére megleheannum 1663. (Szeben és Amsterdam 1663—64). tsen tág autonómiát biztosított. 1691-ben erdélyi
Németre fordította Tröster János, Das bedraugte fkancellár lett s ebben az állásában sikerült
Dacia címmel. Újból kiadta Korányi Bécsben 1783. Bánffyval, a kormányzóval szemben érvényesíteni
12. B. János gróf (bethleni), ellenzéki vezér, a maga politikáját, mely a prot. egyházak részére
szül. 1811., megh. 1879. Mint politikus az Unio- több nevezetes eredményt hozott létre. Nagy temozgalmak egyik vezérférfla volt, ki Udvarhely- kintélye volt az udvarnál is, mely
1696. grófi
szék képviseletében vett részt a székelység agyag- címmel tnte ki. 1704-ben a Rákóczi-féle szabadfalvi gylésén. A szabadságharc után egyházi és ságharc alatt, hogy Erdélyt megtartsa az uralkulturális téren mködött; sokat fáradozott a kodóház hségében, utópisztikus terveket kovákolozsvári Nemzeti Színház állandósításán s egyik csolt, melyeket írásba foglalván, Hammel-Bruy-.
alapítója volt az erdélyi múzeumnak. Utóbb publi- ninx-hez, a bécsi hollandi követhez akart eljut.cisztikai téren is mködött s élénk részt vett a tatni. Levele azonban Rabutin kezébe került, ki
kiegyezési mozgalmakban.
t börtönbe záratta s 1708. Bécsbe vitette. Ott
13. B. Kata grófn (bethleni), írón, szül. ugyan szabadon bocsátották, de hazáját sohasem
Bonyhán 1700 nov. 25., megh. 1759. Hévízen. látta többé viszont. Politikai szereplésén kívül
1717-ben nül ment Haller László grófhoz, kinek nagy mveltsége, férfias jelleme és irodalmi
halála után Teleki József gróffal lépett házasságra, ködése tartja fenn nevét. B. a XVII sz.-nak a
8 vele élt 1722—1732. Azután haláláig özvegy- szó igazi értelmében vett kultúrembere volt.
ségben élt. Példás vallásossága, fleg szigorú kál- Mvei Palsitas tóti mundo detecta (polémia Bárvinista konfesszionális felfogása irodalmi mvei- sony György ellen, Kolozsvár 1672); Austriaca
bl és végrendeletébl egyaránt visszatükrözdik. Austeritas (u. o.) Austriacae Austeritatis ContiSokat áldozott tudományszeretetének, amellett, nuatio (u. 0.) Justi de Pálma Florentini, Austriahogy számos alkalommal segélyt nyújtott törekv cae Austeritatis ejusdemque Continuationis Conifjaknak. Ritka becses könyvtára is volt, melyet tinuatio (u. o. 1673) Apológia ministrorum evana nagyenyedi kollégiimira hagyott, mely azonban gelicorum Hungáriáé ad innocentiam suam Orbi
az 1849. oláh pusztítás alatt csaknem teljesen Christiano declarandam (u. o. 1677); Epistola ad
megsemmisült. Mvei Bujdosásnak emlékezet- ministros exules; Corona morális Josepho primo a
Zi;ów(Debreczen 1733), mely azután még tíz kiadást Regio Gubernio et totó populo Transsylvanico
Mémoires historiques conteért Védelmez, ers paizs (Szeben 1759, új kiad. oblata (u. o. 1703)
Gyr 1761) Eletének maga által való leírása. nant l'hístoíre des derniers troubles de TranssylHely és név nélkül. (Új kiad. K Pap Miklós, Ko- vanie (Amsterdam 1736); magyarul 1804. Kolozsvártt B, ifjúkori életének leírása címmel; Elete,
lozsvár 1892).
14. B. Lajos gróf (bethleni), memoireíró, szül. magától igazán Íratott, kit az Isten tud (Pest
1782., megh. 1867. Konzervatív meggyzdés 1858— 60)
Noé galambja (kézirat).
16. B. Miklós gTÓt (bethleni), honvédezredes,
fúr, 8 bár jó magyar, rendületlen híve az auUkus
politikának, melyért azonban semmi kitüntetést szül. 1820 nov. 29., megh. 1900 jan. 20. 16 éves
sem fogadott el. Midn az oláh és szász parasz- korában kadét, majd hadnagy lett a Sándor-hutok 1848 októberében kirabolták kerlési kastélyát, szároknál a szabadságharc elején nemzetörpaKolozsvárt a nenazetrök közé állott s a 67 éves rancsnok, késbb Bem hadseregében lovas-tanaggastyán téli éjszakákon rizte az ágyukat, osztályparancsnok lett. 14 ütközetben vett részt
mint más közvitéz. Világos után néhány hónapi Világos után fogságba került, melybl kiszabafogságot is szenvedett. Önéletírását, mely az egy- dulván, a 70-es évek elején a honvéd seregbe lékorú életnek és politikai eseményeknek korrajza, pett. Késbb hírlapíró, majd képviselházi terembiztos lett.
Szádeczky Lajos adta ki (Kolozsvár 1908).
17. B. Miklós gróf (bethleni), regónjnlró, szül.
15. B. Miklós gróf (bethleni), erdélyi államf óríiú
és politikai író, szül. Kisbúnon (Udvarhely vm.) 1831 aug. 18., megh. 1899 máj. 21. A szabadság1642 szept. 1., megh. 1717 okt. 17. Bécsben. A harcban mint százados vett részt, utóbb Bolnai
kancellári méltóságot viselt B. Jánosnak és Vá- néven a Nemzeti Színház tagja lett, 1868-tól Pesradi Borbálának fia, kinek ifjúkorára különösen ten tartózkodva, hazai és külföldi lapokba írt szépApáczai Cseri volt termékenyít befolyással. A irodalmi cikkeket. Egy ideig kiadta és szerkeszkolozsvári és gyulafehérvári kollégiumokban ta- tette a Correspondance Hongroise c. knyomatos
nult, 1661—63. külföldön járt, s hollandi ós né- lapot. Önálló kötetei
Angyal Bandi és a szép
met egyetemeket látogatott. Késbb megfordult Juliska (Kolozsvár 1846) A tnagyar kérdés euróAngliában és Franciaországban is, 1664. haza- pai szempontból (Pest 1864) Bin Wort an Deák
tért, jelen volt Zrínyi Miklós elhalálozásánál, me- (Wien 1865)
A történelem regénye (Budapest
lyet önéletrajzában is megörökített. Balassa Imre 1888) 8tb.
11. B. János (bethleni), történetíró és erdélyi
kancellár, szül. 1613., megh. 1678. Tanulmányait
külföldön végezte, részt vett 11. Rákóczi György
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Bethlen
18.

B. Olivér gróf

(bethleni),

1818—49. honvéd- mond udvaránál töltötte, kinek hadban, tanácsban
egyik leghbb támasza volt. 160ü-ban fejedelme

alezredes, szül. 1826., megh. 1892 okt. 23- Szerkesztette a Honvéd c. hetilapot, mely a kiegyezés
után a magyar közéletben forradalmi túlzásaival

erós hullámzásokat ébresztett. Velencében agyon-

ltte magát.
19. B. Sámuel gróf (bethleni), 1689.
biztos, 1691. kükiíllöi fispán, 1698.

tartományi
marosszóki

fkapitány volt, 1696. grófi rangot nyert; 1703.
egy hadsereg élén Rabutinhoz csatlakozott, de
Uosvay kuruc ezredes rajta ütött és megverte.
Megh. Brassóban 1707.
II. Az Iktán B.-osalád, melybl B. Gábor erdélyi
fejedelem veszi eredetét,ósénekneve ismeretlen.Ez
az ós a tatárjárás eltt élt és az révén a B.-család
a Neczpály-osaláddal és a csakhamar kihalt Lkösággal állott vérségi összeköttetésben. A család
oklevélileg 1347. kezd elször szerepelni, amikor
már az elónevét adó Iktár, Temes vmegyében, a
család birtokában volt, melyet valószinlüeg a XIV.
sz. elején szerzett. 1347-ben említtetnek B. fiai
Miklós, István és ezek testvérei, kik közül Miklós
terjesztette tovább a családot. A család birtokai,
Gyoma,Miklóslaka,Bethlen-ósi,Seprós,Bodonstb,,
Békés és Zaránd vármegyében feküdtek. A
család tagjai közül nevezetesebbszerepet játszottak Péter, aki
1355. brassóvármegyei
alispán és galambóczi
:

vámagy, Gergely
(1443— 78j Szörényi bán,
Domokos (1443-79) alvajda. A törökök támadásai folytán a család
idvel Iktárból Betlüenósibe tette át lakóhepedig ezt is
elveszti a törökök támadásai miatt. Ekkor Erdélybe költözött át a család, hol 1576. Báthory István fejedelem adományából a marosillyei uradalmat kapta. A család
1420. Zsigmond királytól nyert címereslevelet,
melyet azóta folytonosan használt (1. az ábrát).
Grófi rangot a család két Ízben nyert 1623. István,
Gábor fejedelem testvére, 1742. pedig B. Sámuel.
Dctiri BeUüen-címer.

Bethlen
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lyét, 1566.

;

A

család utolsó férfitagja Domokos cs. k. kamaa Johannita-rend lovagja volt, kinek 1866
március 10-én bekövetkezett halálával a család
kihalt. V.ö. Karácsonyi J.,B. Gábor erdélyi fejedelem sei (Turul 1897. óvf. 49 1.).
Az említetteken kívül nevezetesebb tagjai a családnak
1. B. Domokos gróf (iktári). kivel 1866. márc.
10. kihalt a fejedelmi iktári B.-család. Cs. kir.
kamarás. Irt egy könyvet a Nemzeti jólétrl (Bécs
rás,

—

megbízásából hadat vezetett Mihály vajda ellen,
a következ zavaros idkben az els sorban nem
szeropelt ugjan, de azok közé tartozott, kik elbb
Székely Mózes, majd Bocskay vezetése alatt
egjesültek Erdély felszabadítására. B. Bocskay
idejében elkel állásokat viselt s már mint Erdély leghatalmasabb poUtikusa segítette fejedelmi
trónra Báthory Gábort, kinek méltatlan üldözése
ell kénytelen volt a temesvári pasa területére
menekülni, honnan 1613. haddal tért vissza Erdélybe. Az utolsó Báthory-fejedelem meggyilkoltatása után saját népszersége, korábbi érdemei
és a török határozott kívánsága egyaránt közremködtek, hogy a kolozsvári rendek okt. 23. B.-t
választották fejedelemmé. Mikor megválasztatását II. Mátj'ás magyar király is elismerte, B. minden igjekezetét arra szentelte, hogj- Erdélji a
korábbi zavarok okozta sebeibl kigyógj'ítsa és
olyan európai tényezvé emelje, mint volt Báthoiy
István korában. Diplomáciai képességeinek és
hadvezéri tehetségének próbaköve a harmincéves
háború volt, meljTiek különböz szakaiban merész,
gyakran óvatos és kockázatos, de mindvégig szerencsés fordulataival Erdély Mitridátesze nemcsak egész Európa figyelmét vonta magára, hanem államát valódi nagyhatalonmiá is tette és a
világeseményekkel állandó kapcsolatban tíuiotta.
Mint a cseh fölkelk szövetségese, 1619. megtámadta II. Ferdinándot a keleti oldalon ugyanakkor, midn a téli király északról s a német
protestánsok njTigatról támadtak a császárra.
Sikereket azonban csupán B. ért el; elfoglalta a
királji Magj-arországot Pozsonyig, hatalmába keritette a koronát, st az egyezkedések meghiúsulása után 1620 aug. 25. a beszterczebányai országgj-lés magjar királlyá is választotta. B. a címet
elfogadta, de sohasem koronáztatta meg magát,
tudván azt, hogy a prot. hit magjar király ellen
az egész katolikus közvélemény összefogna s B.nek nem állott érdekében a kat. i-endek támogatásának visszautasítása. A fehérhegji csata után
különben is magára hagyatott a protestáns ügy
védelmében, mire 1621 dec. 31. sietett az országra
és önmagára egyaránt kedvez békét megkötni
II. Ferdinánddal. A nikolsburgi békében visszaadta a koronát, lemondott a királyi címrl, viszont
azonban megersítette a bécsi békekötésnek a
protestáns vallásgyakorlatra vonatkozó cikkelyeit

ugjanakkor, midn II. Ferdinánd megsemmisítette a csehek felséglevelét. Maga részére biztosította

a német birodalmi hercegséget, Tokaj,
és Ecsed várakat és hét fels-tiszai vár-

Munkács

megyét.
Mint a Habsburgellenes európai protestáns
1831).
koalíció tagja 1623. újból megtámadta a császárt,
2. B. Farkas (iktári), a fejedelem apja, megh. de a Liga és Wallenstein németországi gjözel1590. Osi javai Temesvár, Gyula és Borosjenö meinek hatása alatt Pozsonyban, majd 1626. Bécstörök kézre jutása után elpusztultak, mire Er- ben, lényegtelen módosításokkal, megersítették
délybe vonult és Báthory István szolgálatába állt. a nikolsburgi kötést. B. kibékülve a Habsburgok1576-ban szolgálataiért a marosillyei uradalmat kal, most azzal a tervvel foglalkozott, hogy egy
nyerte.
kelet-eurójpai szövetség élén megtámadja a ha3. B. Gábor (iktári), erdélyi fejedelem, válasz- nyatló török birodalmat, felszabadítja és egyesíti
tott magyar király, szül. 1580. Illyén, megh. 1629 Magyarországot és kiszorítja a törököt Európából.
nov. 25. Gyulafehérvárt. Ifjúkorát Báthory Zsig- Politikai összeköttetéseinek szorosabbá tételére
16*

;
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egy Habsburg-hercegnt óhajtott feleségül venni,
söt a kat. vallásra áttérni. Szándékainak szintefleg Esterházy nádor befolyása alatt
ségében
nem hittek Bécsben, mire B. újból a prot. hatalmakhoz csatlakozott, új európai konflagráció

—

—

elkészítésén fáradozott és nül vette a brandenburgi választófejedelem leányát, Katalint. Számított arra, hogy Gusztáv Adolf svéd király nemsokára tevékeny részt fog venni a német háborúban. 1628 végén már B. készült is a háborúra s
messzeágazó diplomáciai munkásságot indított
meg, mely terve szerint Konstantinápolytól Moszkváig s innen Stockholmig terjedt volna. Mire
azonban követei Oroszországba érkeztek, B. már
nem élt vízi betegségben halt el. B. a legnagyobb
magyar politikai elmék egyike volt fantáziája
termékeny a tervekben, gyakran el is indult oly

—

Bethlen-kollégrium

1630. a fejedelmi szék megürült, sógorával, Zólyomi Dáviddal
járt közbe Rákóczinál, hogy a
fejedelemséget vállalja, kinek oldalán atyja ellenében is kitartott. Megh. ílatal korában 1633.
8. B. Péter gróf (iktári),
István fejedelem
ifjabb

fla,

Hunyad

és

Máramaros vármegyék

örö-

kös fispánja volt, kinek sok viszálya volt I, Rákóczi Györggyel. Gutaütés következtében Trencsénben halt meg 1646.
Bethlenkeresztúr (azeltt
Sajókeresztúr),
kisk. Szolnok-Doboka vm. bethleni j-ban, (i9io) 744
oláh és magyar lak., u. p. Sajómagyaros, u. t.
:

Kerlés.

Bethlen-kollégium, ref. iskola Nagyenyeden.
Abból a gyulafehérvári iskolából fejldött, melyet
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1622. országos
végzéssel academicum collegium v. gymnasium
úton, mely könnyen örvényekbe csalhatta volna, illustre, azaz fiskola rangjára emelt s 1629. nagy
jövedelmekkel ellátott. Öt gimde azonnal visszafordult, mihelyt a veszélynek birtokokkal és
bármily távoli eshetsége fenyegette. Roe Tamás, náziumi osztály 8 bölcsészeti ós teológiai tanfoa nagymveltség angol diplomata mondta róla, lyam volt akkor benne. Tanára volt többek közt
hogy nem érti az erdélyi fejedelmet. Ereje abban Keresztúri Pál, Geleji Katona István, Csulai
volt, hogy senkiben sem bízott és mindenkinek György, Apáczai Cseri János és a Bethlen hívására
kezébl kisiklott. A két császár közt az ers köz- bejött M. Opitz, Joh. Alstaed, Bisterfeld, Piscavetít szerepére törekedett. Emellett pártolója a tor, Basire. 1658-ban tatár csapatok feldúlták, a
tudományoknak, négy venkétszer olvasta a bibliát, könyvtár elpusztult, a tanítványok Kolozsvárra
kedvelte a jezsuita iskolák módszerét, akik jó menekültek. Apafl fejedelem a B.-ot 1662. Nagyrotorokká nevelik tanítványaikat. Kodiflkáltatta enyedre telepítette. A Rákóczi-mozgalmak idején
a perrendtartást, megalapította az enyedi kollé- Rabutin hadai 1704., majd 1707. a várossal együtt
giumot, pénzzel támogatta Káldy jezsuita biblia- a B.-ot és gyjteményeit is feldúlták. Nehéz anyagi
a kir. ügyész
fordítását stb. Korának sok kitn szellemével helyzetben mködött a B. ezután
állt összeköttetésben. Szobrát Budapesten I. Fe- a XVIII. sz. közepén vagyonának tulajdonjogát
renc József álUttatta. 1909-ben sztüházát Maros- is megtámadta. Gróf Teleki Sándor gondnok és
Pápai Páriz Ferenc tanár az angol reformátusokillyén emléktáblával jelölték meg.
Irodalom. Szilágyi 8., B. kiadatlan levelei, 1879
B. fe- tól kért segélyt
az összegylt 11,000 font sterling
Gindely A., Acta et documenta
jedelem levelezése, 1866
1893-ig a londoni bankban kamatozott. A proSzilágyi 8., B. politikai levelezése, Bpest 1877—
Gabr. B.
fesszorok száma 1662-tl II. József koráig rendKarácsonyi János, B. sei, Turul XV. évf.)
87, 2 köt.
Gindely, B. und sein Öof, magyarul Acsády I. Radvánszky szerint három a XIX. sz. elején már hét
a teoudvartartása,
Angyal
D.,
B.
élete,
B.
1888;
B. b.,
G. és
lógián, a nyelv- ós bölcsészeti tudományokon s a
M. K. 133. sz. íjukinich, B. Q. történetéhez. (T. Tár. 1908).
V. ö. még az irodalmat illetleg a Millenniumi Tört. VI. k. matézisen és flzikán kívül 1792 óta jogtudo(Angyal D.).
mányt, 1811-tl fogva orvostudományi dolgokat
4. B. Gábor (iktári), a fejedelem nagyatyja. is tanítottak. Az alsóbb osztályokban a professzoTemesvár feladása után (1552) János Zsigmond- rok felügyelete alatt évenkint váltakozó köztaníhoz csatlakozott és 1553. Petrovich Péter társa- tók (publicus praeceptor) s a végzend ifjak mint
ságában a Ferdinánd-párti Várad ellen intézett privatus praecep torok tanítottak. Mikor 1849. az
támadást. Ennek meghiúsultával Ferdinándhoz, oláhok Nagyenyedet feldúlták, a B. is rendkívül
majd 1556. újból János Zsigmondhoz csatlakozott. sokat szenvedett régi épülete tönkrement, természetrajzi gyjteménye, éremtára, unikumokban és
Nemsokára ezután meghalt.
5. B. Gergely (iktári), 1393—1450. Részt vett kéziratokban gazdag könyvtára, ebben a Bethlen
a török elleni háborúkban, 1438. a bethleni várat Kata-féle magyar könyvtár is. rabló és romboló
építtette, 1444. székely alispán lett. ö volt az iktári kezek martaléka lett, a birtokok felszerelése megB. család se. V. ö. Lázár M. gróf cikkét. Száza- semmisült. 1849 szén 8 tanulóval a B. újra megnyílt 8 1858. az Entwurf értelmében szerveztetett
dok 1880. Békés vmegyei oklevóltár 22—26.
6. B. István (iktári), a fejedelem öccse, több a gimn. 8 osztály, teológia nélkül. A zsinat hatávármegye fispánja, majd 1629. Brandenburgi rozatából 1854. ideiglenesen Kolozsvárt nyilt meg
Katalin mellé rendelt kormányzó. Ennek letétele «az erdélyi ev. ref. nagyenyedi papnöveldew; 1862
után 1630 szept. 28. megválasztották fejedelemmé, szén Nagyenyedre költözött s Így az ugyanakkor
de még abban az évben I. Rákóczi György javára szintén újra megnyílt jogi tanfolyammal együtt a
lemondott. 1636-ban lázadást szított Rákóczi el- B. fiskola volt. A jogi tanfolyam megsznt 1869.,
len, de leveretett. Megh. 1648. Fennmaradt egy 1875. a papnevel intézet négy évfolyamú teol. akabeszéde: Declamantiuncula de nativitate Jesu démiává lett. Mikor 1896. az erdélyi ref. egyházChristi (Heidelberg 1620). V. ö, Lukinich I. tanul- kerület Kolozsvárt önálló teol. akadémiát állított,
átvette a B. teol. tanárait s Nagyenyeden a papmányát a Századok 1910. évf.
7. B. István gróf (iktári), az elbbi fla, bihari nevelés megsznt. Itt mködik azonban 1858 óta
fispán, váradi fkapitány s a hajdúk generálisa. a Kolozsvárról áttett tanítóképz intézet, 1885
Midn Brandenburgi Katalin lemondása után óta négy évfolyammal, 1888 óta külön tanári
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Bethlenkörtvélyes
karral, külön igazgató alatt

A

B. ez

id szerint áll

fgimnáziumból, tanítóképz intézetbl és elemi
iskolából, tanulói együttlakással (internátus). Az
egész B. élén áll az elöljáróság fhatósága az
erdélyi ref egyházkerület, mel>Tiek közgylése
választja a rendes tanárokat s az elöljáróság */,
részét papi ée világi tagjait; Vs'^^ ^ tanárok
választják magnk közül.
Irodalom, P. Ssatmáry Károly, A gyttlaíeIiérvAr-n»K.veayedi B. fötanoda trt Nagyeoyed 1868; A B. legújabb
;

.

:

,

elöljáróság, n. o. 18&6; Parádi
ey. a. ref. egyhker. fö-, kösép- éa elemi iskoláinak állapotrajEa, Kolossvár 1896; Váró Ferenc, Bethlen
GAbOT kollégiuma, Nagyeiiyed 1903.

története, kiadta a fölsk.

Kálmán, Ai

Bethlenkörtvélyes (azeltt Felsökörtvélyes),
Szolnok-Düboka \m. bethleni j.-ban, (i9io)
813 oláh lak., u. p. Középfalva, u. t. Betlen.
Bethmann, Németalföldrl származó tekinté:

kisk.

lyes bankár-család Majna-Frankfurtban. A család
alapítója B. Simán Moritz (lt87— 1725). Ennek
unokája (1768—1826) az 1745.
ugyanily

nev

alapított banküzletet

nagy vinigzásra emelte

s

I.

Ferenc császártól nemesi rangot kapott. A bankház jelenlegi feje B. Simon Moriiz, szül. 18i4
okt. 13.

— Hoüiceg Johann Jákob (1748-1808),

társa, nül vette B. Johann Philipp
leányát, Susanne-t, felvette a B.-esalád címerét
8 törzsatyja lett a B.-Holliveg-á.gnak. A B.-féle

a B.-eég

múzeum Frankfurtban nagjérték mkincseket
magában. V. ö. Simon Moritz von B. und
seine Vorfahren (Majna-Frankfurt 1908).
Bethmann, D-iederike, hímeves ném. színészfoglal

n,

Gothában 1766 jan. 2i-,megh. 1815 okt.
mint énekesn, késbb mint drámai
színészn tüneményes sikereket aratott a jókedv naivaktól Stuart Máriáig és Lady Macbetfaig a legkülönbözbb szerepeket elragadóan
szül.

16. Eleinte

ábrázolta.

EÍs

férje

Unzelmann

mikus, második férje B.,
Bethmann -Hollweg.

volt, a híres ko-

kitn szerelmes színész.

1. Moritz August von,
német processualista és romanista, szül. Majna
melletti Frankfurtban 1795 április 8., meghalt

kastélyban 1877 július 14. 1820-ban
bonni egyetemi rendkívüli tanár lett, de a tanárságról csakhamar lemondott.
Késbb a parlament els, majd második kamarájának tagja, 1858 62. pedig porosz vallás- és
közoktatásügyi miniszter volt.
Der
Zivilprocess des gemeinen Rechtes in geschichtlicher Entwickelung (Bonn 1864—74, 6 köt.).
Más mvei Grundriss zu Vorlesungen über d.
gemeinen Zivilprocess (1821) Versuche über einzelne Theíle der Theoríe des Zivilprocesses (1827):
(ieríchtsverfassung und Process des sinkenden
röraischen Reichs (1834)
Ursprung der lombardischen Stiidtefreiheit (1846): Ueber Gesetzgebung und Rechtswissenschaft als Aufgabe unserer

Reineí'k
berlini.

1829.

—

Fmve

-
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:

:

:

:

Zeit (1876).
2. B., Theobald von, porosz államférfi, jelenleg német birodalmi kancellár, szül. Hohentinowban 1856 nov. 29. Atyai ágon nem a Bethmann,

Béthune

elnökévé nevezték ki. 1905 márc. 21. Hammerstein
br. utóda gj'anánt porosz belügyminiszter lett, 1907
jún. 22. pedig elnyerte a távozó Posadowsky helyett a birodalmi belügji államtitkárságot és egyúttal a porosz állammínisztérium alolnökségét és
ebben az állásban helyettese lett Bülow kamoellámak. Midn pedig Bülow herceg a Reichstag
konzersatív többségével való küzdelemben elfí^
radva, 1909. véglegesen lemondott, I. Vilmos es^
szár júl. 14. B.-t nevezte ki kancellárrá. Az új
kancellár politikai elveire nézve mérsékelt konzervatív, de kineveztetéséig nem igen szerepelt a
parlamentáris életben. (L. Német császárság.)
Vilmos császár 1909 ang. 16. rnagyi ranggal,
á la suite, tüntette ki az új kancellárt. V. ö. Die
Ahnen des Reíchskanzlers B. (a berlini Heroldban
1909).

Bethnal Green (ejtsd
don

(1.

0.)

K.-i részében,

:

városrész Lon*
129,680 lak., selyem-

betnei grín),

(i9oi)

gyárakkal.
Bethogabris, város, 1. Eleutheropolis.
Bethome (Bemeszelisz), Josephus Flavius szerint megersített város Palesztinában, ahol Alexander Jannaeus makkabeus király Kr. e. 88. az
eUene fellázadt farizeusok vezéreit elfogta.
Bethoron, helység Giberon mellett, a Jeruzsálemtói a tengerparthoz vezet legrégibb úton.Van
Fels- és Als-B. Rendkívül fontos stratégiai hely,
melyet már Salamon király megersített. Itt
gyzte le Józsua a szövetséges kanaánita fejedelmeket, a makkabeusok a szír hadvezéreket és
a rómaiak is ezen a helyen súlyos vereséget szenvedtek. A bibliai elbeszélés szerint Józsua ezen a
helyen állította meg a napot. Ma már jelentéktelen két falu a Jaffa és Jeruzsálem közötti úton
(Beturelfoka és Bet-ureltahta).

Bethssád&ialászházaJ.Az új szövetségi szentírásban sokszor említett város Palesztinában, a
Genezareth tava közelében fekvését azonban nem
sikerült pontosabban meghatározni. Itt születtek Péter, András és Fülöp apostolok ós Jézus
is gj-akran megfordult e helyen. Némelyek két
B.-t különböztetnek meg, de nem valószín, hogy
két ílynevü város volt Palesztinában.
Bethsan (nyugalom háza), hajdani város Palesztinában, Izakár törzsének területén, mely azonban Manasséé volt. Falára akasztották a íüiszteusok Saul holttestét. (Görög neve Skythopolis volt.)
Rommaradékát és a mellette fekv falut Beíszannak vagy Beszannak hívják. Itt született Basilidés gnosztikus.
Beth Semes, több helység neve Palesztinában
legismertebb az a juda- város, mely a fUiszteusok
területének szélén volt (jelenleg Aín Semsz). Egyfrigyládája. Amacideig itt riztetett
ját, Juda királyát is itt fogta el Izrael királya,
Joas. (2 Kir. XIV. 11, 13.)
Betholia, Judit és Holofemesz ismert történetének színhelye. Sokan hiszik, hogy a mai Sanur
erd Sebusíeh és Dzsenin között a régi B., mások
a Dzsebel-Fukna (Gelboe) ÉK.-i részén lev BeitIlfa és Judeide falvakban vélik föUsmemi Judit
;

JHVH

hanem a Hollweg-család sarja. Jogot végzett s
kisebb bírói, majd közigazgatási hivatalokat viselt
1886-ig. amikor tartományi tanácsos lett Ober- városát
bamiraban, 1896. elnöki tanácsos Potsdamban s
Béthune (eijtsd: betan), 1. folyó Seine-lnférieure
még ugyanazon évben kormányszéki elnök Brora- francia dópartementban, amelynek K-i szélén ered
bei^ben. 1899. okt. 1. Brandenburg tartományi 60 km. hosszú folyás után Arques-nál torkollik.

;

—
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—

2. J3.,arrond. székhelye Pas-de-Calais francia
départementban, a Brette és vasút mellett egy dombon, (1906) 13,607 lak., 1388-ból való bizarr alakú
toronnyal, a XV. és XVI. sz.-ból való szép templommal, a XV. sz.-ból való érdekes házzal és több
artézi kúttal (a hagyomány szerintB.-ben aXII.sz.ban találták föl az artézi kutak fúrásának módját)
gazdag szénbányákkal, cukorflnomltókkal, vászonszövéssel és fehérítkkel, cserépedény-készítéssel,
élénk len- és vászonkereskedéssel. Közelében (1
km.-re) Roquelaure herceg árokkal körülvett kastélya van. 1713-ban került véglegesen Franciaországhoz. V. ö. Cornet, Hist. de B. (B. 1892 2köt.).
Béthune, Armand Joseph de, 1. Gharost.
Bethusy-Huc, l.Eduard Georg, gróf, német politikus, az 1773. gróíi rangra emelt porosz család
ivadéka, szül. Bankau családi birtokán 1829 szept.
3., megh. u. o. 1893 nov. 19. Beutazta a Keletet,
Olasz- és Franciaországot, 1862—79. a képviselház, 1867-tl az északi német, 1871-töl pedig a birodalmi gylés tagja volt. 1866-ban megalkotta
a szabad konzervatívok pártját, mely 1871. német
birodalmi párt nevet vett föl. 1873— 79-ig a

képviselház másodalelnöke volt.
2. B., Valeska, grófné, Moritzvon Reichmbach
néven német regényírón, szül. 1849 jún. 15. mint
Reiswitz-Kaderzin báró leánya, 1869 óta B. Eugen
gr. neje. Deschowitz sziléziai birtokán lakik, hol
a német és szláv elemekbl kevert népet és viszonyokat jól tanulmányozta, melyek legtöbb müvének hátterét teszik. Legismertebb regényei Die
Bichhofs (1881); Der Sohn des Flüchtlings (1882);
Die Schlossfrau von Dronmitz (1882) Auf Umwegen (1884); Durch (1884); Die Lazinskys (1887);
Seine Frau (1888), Der alteste Sohn (1889); Eva
in allerlei Gestalten (1890) Die Prmzessin (1892);
Alté und Junge (1895) Sühnopfer (1897) Maud
(1901) Der Platz an der Sonne (1910).
:

;

;

;

;

;

Bétise

(franc), ostobaság, oktalanság.
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Betlenháza, kisk. Krassó-Szöróny vm., bogai
1020 német és magyar lak. vasúti

j.-ban, (1910)

;

állomás, posta-, távíró- és telefonállomás.

Betlenszentmiklós,

megye hosszuaszói

kisk.

Kis-Küküll vár-

1516 magyar és
oláh lak.
csinos kastélya van. Vasúti állomás,
postahivatal; u. t. Zsidve. B. a bethleni Bethleneknek birtoka volt, eredetileg Bethlen Gergely
nyerte Zsigmond királytól, Bethlen Farkas megersített kastélyt, Bethlen Miklós kancellár pedig
1668. francia ízlés kastélyt építtetett; a báró
Bruckenthal-család férflágának kihaltával a B.-i
uradalom a szász nemz. egyetemre száUott.
Betlentelep, Kolozs vm. gyulai j.-ban fekv
kincstári telep, a Hideg- és Meleg-Szamos egyesülésénél, Neuschloss Károly és íia budapesti cég
gzfürészmalmával. Vele szemben vízerejü lisztmalom és fürész 2 km.-rel feljebb László József
újonnan berendezett aranybányája es zuzója a
Csetátye (várhegy) aljában ennek oldalában 100
m. magasságban a Szamos tükre felett sziklaodu,
melybl 1890-ben havasi kecske (Capra Ibex Carj.-ban, (1910)

;

;

;

patorum) és más diluviális állatok csontjai kerültek ki.
Betlér, kisk. Gömör vm. rozsnyói j.-ban, (1910)
1 1 22 tót és magyar lak. van vasúti állomása, postaés táviróhivatala. Néhai gr. Andrássy Manó vasgyártelepe és a Pozsáló hegység tövében gyönyör
kastélya, terjedelmes parkkal övezve.
Betli (ném. Bettler, koldus^, a preferánc
kártyajáték egy játszmája, leírását 1. Preferánc.
Betokozódás, 1. Ázalékállatkák.
Betol (napMhalol, naphthosalol, salinapMol),
;

nev

szalicilsavas- p-naftiléter,
HO.CgH^.COO.CioHi,.
Elállítják P-naftol, szalicilsavas nátrium és foszforoxiklorid keverékének hevítése útján. Színtelen, szagtalan és íztelen kristályos por. Op. 95".

Vízben oldhatatlan. A gyomorban nem, hanem a
lúgos kémhatású bélnedvben szalicilsavra és naf-

Betlehem, 1. Éethlehem.
tolra hasad, miért is hólyaghurutnál, heveny izüBetlehemezés, 1. Népmisztériumok.
leti reumánál, úgyszintén a belek különféle rotBetlen, kisk. Fogaras vm. fogarasi j.-ban, (1910) hadási folyamatainál gyógyszerül alkalmazzák.
Betomarsea, hajdani kikötje a moabiták f1068 oláh lak. vasúti megálló u. p. és u. t. Fogaras.
városának, Rabbath Moabnak, a Holt-tenger melBetlen volt az els, kirl okleveleink mint a lett, a mai Kerak város közelében. Romjait Elpárisi egyetem magyar tanulójáról emlékeznek. Baladijje néven ismerik.
Meghalt 1175-ben. Vele együtt jártak az egyeteBeton (képtnelléklettel), általában bizonyos
men Jakab, Mihály és Adorján klerikusok is. Mint adalékoknak (homok, kavics, aprított k, téglaÁrpád-kori személynév gyakran elfordul.
törmelék, salaktörmeléknek stb.) valamely kötBetlen Gyula, szobrász, szül. 1879. Budapes- anyaggal való keveréke, amely a készítéskor még
ten, ahol els tanulmányait is végezte. 1899-ben többé-kevésbbé lágy és plasztikus tömeg, azonParisba ment s ott Verletnól képezte ki magát. ban a kötanyag megkeményedése következtéKisplasztikái munkáival 1904. St, Louisban, 1906, ben bizonyos id múlva mesterséges konglomeráMilanóban nyert aranyérmet. Egyik monumentá- tummá (kvé) szilárdul, amelyben tehát az adaléklis müve, a Tóth-család síremléke, a budapesti anyagok egyes szemeit a megkeményedett kötkerepesi-temetöben áll. B. mintázta 1904. az Izr. anyag tartja össze szilárd testté. A képmellóklet
kézm- és földmív.-egylet emlékérmét is. 1911. 1. ábráján a két alsó hasáb gömböl>ii szem kat bízták meg a nyíregyházai Kossuth-szobor el- vicsból készült B.-t, a két fels pedig mestersékészítésével.
gesen aprított kbl készült B.-t mutat; az aprílehet bármely kzetfajtából, amely eléggé
Betlenfalva, kisk. Szepes vm. iglói j.-ban, (1910) tott
422 tót és német lak., postahivatallal u. t. Ká- szilárd. A leggyakrabban használt kötanyagok az
posztafalva. Itt van a hemádvölgyi nagy mma- ú. n. hidraulikus vagyis vízben is megkeményed
lom (a 8zei)esi, késmárki ós öt felföldi takarék- kötanyagok, mint a cementek (román- és portpénztárak közkoreseti társasága). A községben a landcement) és a puzzolánok (trasz, szantorinföld),
renaissance-kori Thurzó -kastély, mely becses m- amely utóbbiak azonban csak fehérmószszel keemlék.
verve képesek a vízben megszilárdulni (1. Cement).
;

;

k

;

-
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A kötanyasr lehet azonban más anyag is, de
ez esetben ezt már az elnevezésben jelzik, pl.
aszfalt-B., gipsz-B vagyis olyan B., amelyben a
köszemek között az aszfalt, illetleg a gipsz a kötanyag. Az ópitögj'akorlatlmn a B. alatt a románvfigy portlandeementtel készült keveréket értik.
A hidrauliku.-í kötanyagokkal, nevezetesen
puzzolánnal készült B.-t már a rómaiak használták a tengerparti építkezéseikhez és a nagyszabásúvízvezetékeik falazataihoz, amelyeknek romjai évszázadok viszontagságaival dacolva ma is
sziklaszilárdak. A római birodalom hanyatlásával az ilynem falazás ismerete is feledésbe ment
és csak a múlt század elején kezdett újra kifejldni, amidn az angol, francia és hollandiai kikötépítkezésekhez kezdték alkalmazni. A B. -építés mai nagy elterjedését a cementipar kifejldése, illetleg aportland-cetneni feltalálása (1824)
tette lehetvé oz utbbiban olyan kötanyag áll
rendelkezésünkre, amely az eddüg használt puzzolánokat és a románcementet szilárdság, tartósság
és megbízhatóság tekintetében messze fölülmúlja.
Magyarországon aránylag korán alkalmazták a
B.-építést a \izépitészetben
már 1854. Mihalek
József teljesen B.-bl építette a Ferenc-csatornának bezdáni hajózsilipjét, amely az els volt az
ihTiem európai építkezések között.
Ma már a B.-t nemcsak a vízépitészetben, hanem minden más téren is (magasépítés, hldépítészet) a legkiterjedtebb mértékben használjuk, ami
fkép azáltal vált lehetségessé, hogj- a B.-nak az
ú. n. vasbeton (1. o.) formájában, amidn t. i. a
készítéskor a kell helyen vasbetétek (vasrudak)
helyeztetnek belé hajlítás ellenében is nagj- szilárdság adhat, úgy hogy belle olyan épiiletek
és építmények is elállíthatók, amelyeknek tartói
hajlító igénybevételt szenvednek s amelyeket
vasbetétek nélkül tisztán B.-bóI azért nem lehetne
elöálUtani, mert a B.-nak egymagában csak csekély az ellenállóképessége hajlító erltetés ellen,
így ma nemcsak a különböz épületszerkezeteket
és egész épületeket, valamint hídszerkezeteket,
hanem igen sok más olyan szerkezetet is vasbetétes B.-ból állítanak el, amelyekhez eddigelé a
k, tégla, fa vagj- vas volt a szokásos építanyag,
,

;

:

:

miáltal a B. alkalmazhatóságának területe óriás
mértékben megnövekedett. A B.-nak, mint építanyagnak fontos elnyei 1. a könnjü formáihatósága, illetleg az a tulajdonsága, hog>' a ké:

még lágy, lapátolható plasztikus tömeg,
amellyel a formák könnyen kitölthetk 2. az a
tulajdonsága, hogy rövid id múlva leköt, vagyis
mesterséges
lesz belle s ha portlandcement a
kötanyag, ha az adalékanyagok jók és a készítése szak.szerüen történt, már rövid id múlva
nagy szilárdságot érhet el 3. a tökéletes tzbizto^ága ; 4-. a belle készült építmények csekély
fenntartásköltsége
5. ott, ahol az adalékanya-

szítéskor

:

k

:

:

—
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cementmennyiség aránya az adalékanyagok

(ho-

mok

és kavics) mennyiségéhez, másrészt pedig a
homok és a kavics mennyiségének egymáshoz
való aránya és mindegjiknek a szemszerkezete,
vagyis a ílnomabb és durvább homok ill. kavicsszemek relatív mennyisége. Aránylag minél több
cementet keverünk az adalékanyagok (homok és
kavics) egy bizonyos mennyiségéhez, annál szilárdabb lesz a B., de egj^ben a költsége is annál
nagyobb, mert a cement egységára többszörösen
nagyobb, mint a vele egyenl térfogatú adalékanyagoké. Ezért a keverarányt mindig a B. rendeltetésére és az anyagok tulajdonsíigaira tekintettel kell megállapítani legcélszerbb a cement
mennyiségét súlyban megszabni, vagyis azt megadni, hogy hány kg. cementnek kell eg>' bizonyos
:

térfogat, pl. egy köbméter kész B.-ban lennie. Ez
helyesebb, mint a cementnek térfogatarányban

való meghatározása, mert a cementnek, mint minden flnom rlés lisztnek, az a tulajdonsága, hogy
a kimérés módja szerint igen különböz mennyiség anyag lehet valamely térfogatban, aszerint,
hogy fellazítva (kevesebb anyaggal) vagy összeesve tömören (több anyaggal) tölti ki az illet
térfogatot. Portlandeementtel egy köbméter ké.sz
B.-ban a cementtartalom 150— 4Ö0 közt változhatik, aszerint, hogy milyen szilárdságú B.-t akarunk. Vas-B. -építmények B.-jára rendszerint az
a követelmény, hogy legalább 300 kg. portlandcement legyen a B. egy köbméterében.
A B. keverése vagy kézi ervel történik, vagy
pedig külön e célra szerkesztett B. -kevergépek-

Jó szerkezet ilyen kevergépekkel általában könnyebben és biztosabban lehet egj'enletesen jól megkevert B.-t elállítani, mint a kézi
keveréssel de természetesen a gépi keverés csak
akkor lesz a költségek tekintetében is elönyösebb,
ha nagyobb mennyiség B.-t kell elállítani.
A kézi keverésnél elbb szárazon keverik
össze az anyagokat ha ez a keverék már egj'enletes szín, a vizet adják hozzá öntözkannákel.

;

;

ból s a keverést az öntözés alatt és után is ad-

dig folj^tatják, míg az egész tömeg egyenletesen nedves és a kavics szétosztása egj'enletes
(minden kavicsszem habarccsal van körülvéve).
Ha a B. elállításához nem a homokos kavicsot
vagjTS a homok és kavics természetes keverékét
használják, hanem a homokot és a ka\icsot külön-külön mérik ki (ami a jobb, de költségesebb
eljárás), akkor az imént leírt módon elbb csak
homokból és cementbl habarcsot állítanak el s
azután e habarccsal keverik folytatólag az elzetesen megnedvesített kavicsot.
A 2. ábra B.-keveTö-géi)et ábrázol a nálunk is
használt Smüh (Milwaukee)-féle billenthet keverdobot, amelyet munkaközben fogaskerékhajtás a hosszanti tengelye körül állandóan forgásban tart. Az anyagok az (a) adagoló-tölcséren át
:

gok jó minségben ós nem drágán kaphatók a adagonként, vagyis a kimért mennyiségekben
nagy versenyképessége a költségek tekintetében jutnak a dobba, amely e közben, valamint a ke:

a más építanyagokkal szemben.
A B. szilárdsága függ mindenek eltt a cement
jóságától, de ép oly fontos az is, hogy a homok és
a kavicsanyag tiszta és B. -készítésre alkalmas
legyen. Lényeges továbbá az alkatrészek keveraránya, vagyis egyrészt a keverésnél felhasznált

verés alatt is vízszintes helyzetben van. A keverés eg5" ideig szárazon történik s azután a víz
hozzáeresztése után is folytatódik a dob köpeny;

lemezéhez lapátok vannak odaersítve, amelyek
az anyagot a forgás alatt bizonyos magasságra

magukkal

viszik,

hogy a vísszahullás

által

is

-
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jobban keverödjék. A kell keverés után a dobot öblébe torkollik. Kisebb gzösök 145 km.-nyire is
anélkül, hogy a forgását megszüntetni kellene fölmehetnek rajta.
átbillentik az ábrán látható ferde állásba a B.
Betszüeo, a hóvá törzzsel rokon néptörzs Makiürítése céljából.
dagaszkár szigetének hegyes belsejében. Két csoA friss B.-t haladék nélkül a rendeltetési he- portra oszlik az északi tömzsi, rézvörös és a déli
lyére kell juttatni, nehogy elbb lekössön (meg- karcsúbb, sárgás, finomabb arcvonású ágra. A B.
szilárduljon), mieltt beépíttetnék. Ha tehát nem általánosan tetoválja magát. Mullens a törzs tagszakadatlanul (éjjel-nappal), hanem munkaszüne- jainak számát háromszázezerre becsüU. Fvárotekkel megszakítva folyik a B.-ozás, a munkát saik Pianarantszoa 6000 és Ambozitra 1500 lak.

—
—

:

:

hogy a szünet kezdetéig

Betszimaraka, keskeny parti lapály Madagaszminden elállított B. valóban be is építtessék.
kár szigetén az Antonzsil-öböl és a d. sz. 20" közt.
Újabban egész külön iparrá fejldött a B.-mükö Ny.-on az a hegylánc határolja, amely Vohemargyártása, amely szintén cementbl, homokból és tól a Fort Dauphinig nyúlik és amelyrl számos
kadalékból készül (1. még Aerolit) a kanyag kisebb folyó rohan a part felé, aiiol nagy mocsarendszerint valamely, a kzúzógépekben a kell rakat és lagunákat alkotnak. A parti szigetek közt
szemnagyságra aprított kzet, esetleg többféle egyedül Ste-Marie a jelents. Pontosabb kikötilyen aprított knek (zúzaléknak) a keveréke. Az helyek Tamatave (1. o.), Foulpointe és Fenerivo.
adalékanyagoknak szakért megválogatása által
Bet-Talmud. Talmudi ós rabbinikus tudomáma már a kell tapasztalattal rendelkez gyárak nyos haviszemle. Alapították 1881. a magyar
oiyan mköveket tudnak elállítani, amelyeket a származású Weisz I. H. és Friedmann M. bécsi
kell felületi megmunkálás után színre és szem- tudósok. Megsznt 1886.
szerkezetre alig lehet a természetes ktl megBettelheim, Anton,német irodalomtörténetíró,
különböztetni, s amelyek a tartósság (fagyállóság) szül. Bécsben 1851 nov. 18. 1880— 86-ig a bécsi
szempontjából is kifogástalanok. Ilyen módon Presse és a Deutsche Zeitung tárcarovatát szerkészülnek gyárilag a közönséges betonkövek, és kesztette. Mvei Beaumarchais (1886) Volkspedig rendszerint mint üreges kövek (minélfogva theater und Lokalbühue (1887) Ludwig Anzena bellük elállított falak is üregesek), továbbá a gruber (1891) Deutsche u. Pranzosen (életrajzi
lépcskövek, szegély- és párkánykövek, a homlok- tanulmányok, 1895); Acta Diurna, Gesammelte
zati burkoló- és egyébb faragott kövek, sírkövek, Aufsátze (1899); Marié von Ebner-Eschenbach
az útburkolásokra szolgáló lemezek stb. Mindezek (1900) Alig. deutsche Biographie (1907- 9). Sajtó
készítése lényegileg abban áU, hogy a kell össze- alá rendezte Anzengruber összegyjtött munkáit.
tétel B.-t fa-, vas- v. gipszformákba esömöszölik, Kiadója a Führende Geister (újabban Geistesnagy helden) c. biográflagyüjteménynek és 1895 óta a
mint pl. a járdalapokat
esetleg
nyomással vasformákban tömörítik. Gyakran két- Biographisehe Blátter c. negyedéves folyóirat-

úgy

kell szabályozni,

;

:

;

:

;

;

:

;

—

—

mk

használnak a
elállításához, úgy, nak, melybl 1898. a Biographisches Jahrb. lett.
Bettenhausen, azeltt önáUó község, 1906 óta
hogy a válogatott adalékanyagokból való küls B.
alkossa a knek küls kérgét, míg a többi csak Kassel (1. o.) várossal van egyesítve.
féle B.-t is

Bettermeut (ang., ném. Verbesserungsgahe)
közönséges (olcsóbb) bélés-B. A képmellékleten a
S. ábra üreges B.-mükövek gyártását mutatja, a. m. érték javulási, értékemelkedési illeték, hea 4. ábra pedig az ilyen B.-kövekböl épült házat, lyesebben járulék közmunkák (utcanyitás, utcavaló lépcsfokok készítését bvítés, csatornázás, világítás stb.) következtéaz 5. ábra a
ábrázolja.
ben a tulajdonos mimkáján, érdemén kívül beálló ingatlan-értékemelkedésnek (unearned inBetörés, 1. Lopás.
Betöréses lopás elleni biztosítás, 1. Bizto- crement, unverdienter Rentenzuwachs) megadóztatása, abban a formában, hogy az ingatlan tusítás.
Betörni, sportmüszó, a. m. lovat belovagolni. lajdonosát, ingatlanának értékemelkedéséhez kéBetöröpont. Az ellenség harcvonalának az a pest a közmunka költségéhez hozzájárulásra kötámadást intézik s amelynek telezik. Az intézmény angol eredet, az ingatlant
része, mely ellen a
elfoglalását s megszállását tzték ki harc-célul. a kirovás csak egyszer éri, akkor, amikor a javára
Bet Ramta, Bet Harám (1. o.) szír neve.
szolgált közmunka költségének megfelel részét
Betriacum, római helység Galliában, az Ollius az ingatlanra kivetik. Az értékemelkedést más
(Oglio) partján, Cremona és Mantua között, a mai alakban akarja megadóztatni az ú. n. német rendCalvatone táján. Itt verte meg Othót Viteílius, s szer az értékemelkodési adóval (Werthzuwachsnéhány hónappal késbb Vitelliust Vespasianus- steuer), ami abból áll, hogy az ingatlan minden
;

mkbl

f

tulajdonváltozásakor az átruházási illetéken felül
nak legátusa (Kr. e. 69.).
Betsabé v. Betsaba, 1. Batseba.
az elz változáshoz mért értékemelkedés után
bizonyos "/o-ot kell fizetni. A községi törvény
Betsuánok, 1. Becsuánok.
Bet Szacharia (Bet Zachara), hajdani helység (1886. XXII. t.-c.) 132. §-ában a városoknak bizPalesztinában, Jeruzsálem és Betcur közt, ahol tosított adóztatási jog megadja a városoknak a
Kr. e. 163. Judas Makkabeus eredménytelenül küz- jogalapot a B. behozatalára. A törvényhatósági
dött Antiochus Eupator ellen. Jelenleg Chirbet

joggal

felruházott

vtlrosok

polgármestereinek

Bet Zakarja, Jeruzsálemtl 16 km.-re.
1906. évben tartott értekezletén Nagy- Várad fBetsziboka, iW lem. hosszú folyó Madagasz- mérnöke javaslatot terjesztett el a B.-rl s azóta
kár szigetén miként baloldali mellékfolyója, az több város (Nagy-Várad, Debreczen) e tárgyban
Ikopa, Antananarivo közelében ered és a Mozam- szabályrendeletet alkotott, amelyeknek kormánybiki-szorosba, illetleg annak Bembatoka nev hatósági jóváhagyása tárgyalás alatt áll. Eddigi
;

B

a.

1.

ábra. Betonfajták.

6.

iBetont oikkhet.

ábra. Betonm&kS-léposö késiítése.

ábra. Üi

)N.

n-mBkA gyártása.

2.

4.

ábra. Betonkeverö-g^ép.

ábra. Beton-mQköböl épült báz.

NéVM

lUUlV

LEXKONA.
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törvényeinkben az 1885. XXIII. t.-c. 43. §-a s még
inkább a badapesti nagykörútról szóló 1871. XLII.
t.-c 7. §-a és 1884. XVlil. t.-c. 3. §-a tartalmaz
az ott megállapított « kisajátítási j árulék »-ban az
értékemelkedési járulékkal azonos alapgondolata
intézményt.
Betterton, Tkomas, angol szinmúvész, szül.
1635. Westminsrerben, megh. 1710. Londonban.
Póképen Shakespoare-tragédiák hseinek ábrázolásában tnt ki, híres volt Hamletje ós Othellója. II. Károly tanulmányútra Franciaországba
küldötte ; ö vitte be innen elször az angol színpadra a mozffó díszleteket, ezzel teljesen átala-

-

Bet

Bettoni-Cazzago,i^-a/iCéSCOgróf olasz író, szül.
Bresciában 1835. Jogot végzett, egy ideig a berlini
követségnél volt alkalmazásban, jelenleg szülvárosában tanulmányainak él. Mvei Memorie
Teb. Brusato. Brescia nel secolo passato. Hazánkat
érdekli a Gli Italiani nella guerra d'Ungheria
1848-49 c. mve, mely már több kiadást ért.
,

:

Bettstoot (ang., ejtaá
Betudás

-.

betástant),

szOvet,

1.

Inlett.

a kereskedelmi könyvelésben az az eljárás, amikor valamely üzletfél
tartozását vagy követelését az
ellenkez minség hitelbeli összeköttetésébe számolják fel
azaz ha valaki áruvétel következtében tartozik
*!'>ges fölszerelésü színházat. írt és árúszállítás következtében követel, akkor a két
kította
több VItöbbek közt a Szerelmes özvegj- hitelviszony egymást felemészti és csak a különbözetet teríti meg az a fél, akinek a tartozása
cimüt, (-TtMui:.- i;andin mintájára.
Betti. Bertiardino,o\sí8Z fest, 1. Pinturicchio. nagyobb összeget képvisel. L. még Beszámítás.
Bettia, az indiai brit Bengal pro\incia CsamB. SÍZ örökjogban, 1. Törvényes örökösödés.
Betala, L. (növ.), 1. Nyírfa.
paran kerületének fvárosa, 22,800 lak. Mu'

v. beszámítás,

'

,

—

Betalaceae (növ., Nyirf'afelék), kétszikti család a Fagales sorozatban, melynek fajai az É.-i
mérsékelt övben vannak elterjedve, egyesek pedig

safferpurral vasút köti össze.

Bettina,

Amim 3.

1.

Bettinelli, Saverio, olasz író, szül. Mantová-

ban 1718

júl.

18.,

megh. 1808

szept. 13.

A je-

Bresciában, Bolognában, Velencében, Pannában
és végül a modenai egyetemen. Mint a Hohenlohe
hercegíluk nevelje sokat utazgatott Parisban is
tartózkodott és Voltaire-rel is megismerkedett.'
jezsuita-rend feloszlatása után 1773., szülvárosába, Mantovába vonult Nissza és míiveinek
sajtó alá rendezését gondozta. Munkái II risorgimento d' Itália negli studj. nelle arti e ne' costumi dopo il mille (Bassano 1775, 2 köt) Lettere
dieci di Vii^lio agli Arcadi, Dell' entusiasmo
delle belle arti (Milano 1769); Lettere di una
dáma ad una sua amiea sulle belle arti.
Betting (ang.) a. m. fogadás, fleg lóversenyeknél. B.book, a fogadási kön>'\', melybe a fogadások följegyeztetnek, B.-office, fogadó iroda.
B.-ring (többnyire egyszeren csak ring), a
:

:

:

bookmakereknél fogadók

számára elkülönített

hely a versenytéren. B. room, fogadási helyiség.
Bettlertaler (ném., a. m. koldusiallér), az
újkor elején (1568—1750) több német tartományban Ó8 néhány svájci kantonban vert pénz, Szt.
Márton képével, aki küpöny^nek
részét
levágja és koldusnak adja.
Betto, olasz fest, 1. Pinturicchio.
Bettolo, Giovanni, olasz tengernagy, szül. Grenovában 18 í 6 máj. 25. I86-ben lépett tényleges
szolgálatba. 1890-ben a képviselház tagja lett,
1899 máj. -tói 1900 jún.-ig tengerészeti miniszter
a Pelloux-kabinetben. 1903 ápr. 22. újból kinevezték tengerészeti miniszterré, de 1903 okt. az
egész kabinettel visszalépett. Harmadízben 1909
dec. lett *
zpti miniszter a Sonnino-kabinetben. A
mi tengerészet ügyeit, amelyek
azideig a ^.v i ;,n.e.ielmi minisztérium ügykörébe
tartoztak, a tengerészeti minisztériumnak rendelte alá és a hajózási szubvenciók tárgyában
törvényjavaslatot dolgozott ki, amely azonban a
kamarában oly ellenzésre talált, hogy 1910 márc.
az egész kabinet kénytelen volt lemondani. B.

^y

.

1911 május havában n3mgalomba vonult. Irt egy
Manuale teorico-pratico di artigleria navale cím
két kötetes munkát (Firenze 1879—81).

az Andokban. Viráguk egyivarú és egylakú virágtakarója ha van, murvaszer. Porzó 2—10,
portokjuk többnjire hasadt. A nóvirág termje
2 termlevélbl alakult, két bibeszála van, magháza alsó áUásü. A termés fel nem nyíló, száraz
termés egyetlen maggal, ebben tápláló szövet
nincs. A nóvirág ellevelei a murvával összenttek, ügy a hím, mint a nvirágok csüng barkavirágzattá egyesülnek. Fák, levelük osztatlan,
pálháik lehullok, virágzatuk többnjire végáiló.
Ide tartozik fáink közül a nyír (Bstida), a mogyoró (Corylus), az éger {Alniis).
Betulia, 1. Bethulia.
Bettilin (növ.), a. m. nyirfaolaj, l. Nyírfa.
Betalose a. m. Nyirfabalzsam..
Betuwe, a Rajna két ága, a Waal és Lek által
alkotott sziget Hollandiában
90 km. hosszú és
5—10 km. széles; a Nieuwe Dijk Fels- és AlsóB.-re osztja egykoron batávok lakták.
Bet, az egyes nyelvbeli hangoknak írott jegye. Azért az olyan írást, mely az egyes hangokat ily jegj-ekkel fejezi ki, B.-irásnak mondjuk, megkülönböztetésül oly írásmódtól, mely több
hangot, szótagot vagy egész szavakat egyetlenegy
jeggj-el ábrázol, miként pl. a legrégibb egjiptomi
írásban, a kínaiban s egyebütt találjuk. A B.-k
száma, melyeknek összes sorozatát B. -rendnek
vagy ábécének nevezik, a hangok száma szerint
nagyon különböz, azonban a leggazdagabb B.rend sem fejezi ki az összes elforduló hangk;

zsnita rendbe tartozott s mint ilyen tanárkodott

í

;

;

lönbségeket. Minthogy B. alatt nem magát a
kiejtett hangot, hanem ennek írott jegj'ét értjük,
ennélfogsa e szó nem használható a hangok jelölésére, így pl. nem szólhatunk ajak-B.-krl stb.

Néma B.-knek mondják azokat a B.-ket, melyeknek a jelen kiejtésben nincs hangéiiékük, amilyenekkel gyakran találkozhatni pl. az angol vagy
francia nyelvben.
A B.-kre s általában az írásra vonatkozó magyar szavak (hötü, ír, krmyv, rovás), nyelvkincsünk azon elemei közé tartoznak, melyek megelzik a honfoglalás korát s mint ilyenek, kétségtelen tanusá^iil szolgálnak arra, hogy a magyarság magával hozta az írás ismeretet s nem a

--
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nyugati kultúra hatása alatt tanulta el. Az smagyar B.-k a törökségböl valók a nyelvi bizonyítékok szerint s ezeket köbe vagy fába rótták, miként a székely írásjegyeket. Nemcsak az egyes
B.-jegyek alakja egyezik, hanem arra is kiterjed
a hasonlóság, hogy az egyes szavakat egymás
fóló helyezett pontok választják el. L. még Rovás
é8 Rovásírás. Nyomdászati szempontból 1. Betk

—

BetUk

már mint régen

történt dologról beszél errl. Kezdetben a görögök is jobbról-balra írtak csak jóval késbben keletkezett az ú. n. szántó írás, amiaz els sort balról jobbra s így tovább írták.
Az Itália délvidékén lakó nagy-görögök a rómaiakat is megtanították a betk írására, kik azután
azokat új jegyekkel (V, U, G) bvítették ós alakjukat egyszersítették. A rómaiaktól a germánok
tanulták meg a betírást, ezek azonban a rómaiak
és Betünemek.
gömböly beti helyett eleinte szögleteseket (runaBetüanya, 1. Betüodor.
betük) véstek. A B. formájának e változásai küBetübélyeg, 1. Betükölyü.
lönben az írásra szolgáló anyagok mivoltával
Betére, 1. Sylvanü.
magyarázhatók meg. A rómaiak papiruszra meg
Betüfajok, 1. Betünemek.
Betüfém, a betk öntéséhez használt fém v. pergamenre írtak, tehát már természetszeren
érc, melynek ötvénye nem minden betöntdében gömbölyítették a B.-et
a germánok azonban
készül egyenl keverék szerint. A B. ötvényénél ezeket az íróeszközöket eleinte alig ismerték, s
nem elég tudni, mily arányban keverik az alkat- följegyzéseiket bükkfa háncsába meg kbe vésték.
részeihez tartozó fémeket, hanem tapasztalásból A vés alkalmazása magától értetden egyenes
kell ismerni az alkatrészek sajátságait és pon- szárává s hegyessé tette a bett. A runa-B,-bl a
tosan tudni, mikor kell beállania a tulaj dónké pergamen használatának terjedésekor Ulfllas püspeni ötvénynek fölötte szülcséges továbbá a fo- pök a nyugati gót B.-et csinálta. Bibliafordítása, az
lyékony anyagból elpárologtatni minden kénes és «ezüst kódex» Upsalában van. Bíborszín pergasós alkatrészt, mert ezek okozzák a betk késbbi men, aranyos meg ezüstös gót B.-kel. A Kr. u.
rozsdásodását (oxidációját). Legjobb B. a kétsze- VIII. sz.-ban a latin nyelv és a latin írásmód
resen finomított ólom, antimon és ón ötvényébl egész Nyugat-Európában elterjedt, de a gótikus
készül, és pedig 50 rész ólom, 40 rész antimon formák belészövdtek az utóbbiba s hosszú évés 10 rész ónból de ez igen megdrágítja a betk századokon át több-kevesebb tisztasággal megmaradtak benne. A latin B.-nek különben két
árát, miért is újabban 75—80 rész ólomból, 20
25 r. antimonból és mintegy 04 rész vörösrézbl fajtájuk volt majuszkulák (nagy B.) ós minuszV. ónból ötvényeznek. A francia B. 55 rész ólom, kulák (kis B.). Az utóbbiak a majuszkulákból
30 r. antimon és 15 r. ón; 55 r. ólom, 227 r. anti- keletkeztek. A kett közt körülbelül annyi volt a
mon és 223 r. ón, vagy 69'2 r. ólom, 195 r. anti- különbség, mint a mi mostani verzális és kurrens
mon, 9-1 r. ón és 1-7 r. vörösréz. Az Erhard-féle betink között. A majuszkulákat kapitális és unB. 80 r. horgany, 4 r. ón, 2 r. ólom és 2 r. vö- ciális B.-re, a minuszkulákat pedig álló és dlt
rösréz. A Besley-féle B. 100 r. ólom, 30 r. anti- (kurzív) B.-re osztják. A kapitális B., melyek
mon, 20 r. ón,8r. nikkel, 5 r. kobalt, 8. r. vörösréz, a mi médiáéval (1. Betnemek) nagy betinkkel
2 r. bizmut. A Cambricus-féle 10 r. alumínium, 50 jóformán megegyeznek, egyszer s egyenes formájúak, cifrázatuk nincs. Az unciálist a kapir. vörösréz. A stereotipáláshoz (1. Tötnöntés) való
fém
mivel a stereotip -lemezek nem kerülnek tális B. kurzívjának (1. BetünemÁ) nevezhetjük.
jóval puhább a Pormája könnyebb és hajlottabb a sarkok eltolóoly sokszorosan használatba
betüöntéshez valónál. Az ötvóny rendesen 75 r. dottak, a szárak hajlottak s gyakran különböz
hosszúságúak; a cifrázás néha olyan mérték,
ólomból, 18 r. antimonból és 7 r. ónból áll. A szed
gépekhez való B.-nek a gép kényes szerkezete hogy az olvashatóság rovására esik. E bet kümiatt igen folyósnak kell lennie s ezért ilyen célra lönben igen sokat rzött meg a nyugati gót forleginkább a következ arányú ötvónyt veszik: mákból. A középkori kódexek, betiket tekintve,
68 r. ólom, 20 r. antimon, 9 r. ón és 3 r. vörösréz. három idszakba oszthatók 1. a kurzív B. kora
Ez a fém tehát még a stereotip-fómnél is lágyabb, (V— VIII. sz.) 2. a gömböly minuszkulák (IX—
ami azonban nem baj, mert a gépszedés nem kerül XII. sz.) és 3. a szögletes minuszkulák kora (gót-,
oly sokszoros nyomás alá, mint a közönséges bet. szemigót- és barát-B., Xlíl -XIV. sz.). A B. fejldése, amint látjuk, nem következetes. Az egy-gránit, 1. Irásgránit
szerbb, könnyebben olvasható betílformák megBetírás, 1. Bet és Betk.
elzték a nehéz olvasása, cifrázatokkal telt forBetüjáték, 1. Anagramma.
mákat. Az utóbbiakat teljes merevségükben külöBetjelek, 1. CJii^re-írás.
Betk, a hangoknak írott jegyei. A hangok nösen Németországban s általában az északabbra
ilyen jegyekkel való leírását pedig betírásnak es országokban írták; a délvidéki, különösen
nevezzük. A régi egyiptomiak, az amerikai indus olasz papság azonban mindig hajladozott a könynépek meg a kínaiak nem a hangokat jelezve ír- nyebb formák felé s ezért a legridegebb baráttak, hanem szótagokat, st egész szavakat egyet- betüs korban is gömbölyítette egy keveset a betit.
len jeggyel ábrázolva. (L. írás). A kínaiak írása Mikor a táblanyomatok s a könyvnyomtatás ideje
még ma is ilyen. A betírásnak, illetleg ábécé- is elérkezett, a gótikus B. járták szóltébennek föltalálását a föníciaiaknak tulajdonílják, de hosszában, s ha az olaszországi könyvnyomtat(')k
éppen olyan alapon tarthatnók a zsidókat is föl- Jenson, Sweynheym, Manuzio) hamarosan római
találóknak. Kezdetben 22 (mások szerint csak 16) minuszkulákkal, illetleg antiqua B.-kol (1. Anvolt az abéce betinek száma, s jobbról balra ír- tiqua) nyomtattak is, Németországban mindmáig
tak. A szemita népektl hamarosan átvették a azok egyenes származókát, a fraktur (I. Betünegörögök Herodotos (Kr. e. 460 körül) legalább mek) bett kedvelik, s egyéb nyelvekben is, így a
;
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németalföldibon, dánban, svédbon, tót és románcsak a legújabban síáint meg a szögletes
fraktnr bet használata. Újabban a modem formában vésett gót betüfajták is ismét divatosak.
Betüköly v. betül)élyeg (patrieeK a B.-metszési mvészetben a doml)orú alakkal ellátott
bet, mely a betüodorl)a ütve, annak megfelel homorú lenyomatát mutatja (1. Betiiodor). A B. aeéljának könnyebb vésése végett mintegy 5 cm. hoszszúacélrudacskát légmentesen elzárt és faszénporral telt vasedényben 5—6 óráig lassú túz mellett
1t)an,

izzasztanakéscsakhaaz izzasztó szekrény minden
külsó befolyávS nélkül, magától kihlt, veszik ki. A
vésend felületet ezután tisztára csiszolják és a

vésend bet képét karcoló tvel kikarcolják; ennek megtörténte után kivésik a bett és tinoman
körireszelik, hogy az teljesen sima legyen. A
vésés után a már kész B.-t szénporral telt szekrényben vörösre izzasztják, nem nagyon hideg
vízben lehtik, keménjTe edzik és ezután izzó vassal addig simítják, míg ersen sárgás lesz, azután
ismét vízben htik le gondosan megtisztíttatván,
most már alkahnas arra, hogy B. üttessék róla.
Betüköz (ném. Abstajid, hús), a betütörzsnek
a bet képén kívül es vad része. Jjohet a betkép
alján, fölsején, st két oldalán is. Nagysága a
nagy betk (A, B), illetleg a hosszú (h, g) ós
alacsony (a. e) betk közötti aránytól függ.
Betümagasság, 1. Betürendszer.
Betünemek, a nyomdászatban a fémbl öntött
különböz vésetü és nagj'ságú betk, melyeket a
nyomtatáshoz használnak. Különbözk 1. nyelv,
2. nagyság és 3. alak vagy véset szerint. A különböz nagyságok bármely nyelvhez alkalmazhatók,
alakjuknak és vésetknek azonban határ van
szabva. Ha valamely nemzet különös jelleg betket használ, úgj' ezeket e nemzet szerint nevezik.
A magyar B. antiqua, a német B. fraktur néven
ismeretesek. A román népek, hor\'átok, tótok antiqua betkkel nyomtatnak. Az antiqua egjók
másodrend neme a kurzív- Általánosságban az
antiqua és fraktur B.-et különböz betk szerint
osztályozzák, melyek könj'v'-, dísz-, cím- és falragasz-betknek neveztetnek és az elbbieket
inkább könj-A-ek-, a dísz- és címbetket finomabb
munkákra, mint könyA'címek, borítékok stb. nyomására használják, míg a falragasz-betk mái'
nevükkel elárulják céljukat. A dísz-, cím- és falragaszbetk alakja épp oly változó, mint elnevezésük, st a nevek sem mindig egyenlk, habár
mint B. azonosak is, mert a különböz országok
betönti, ha vésetük alig tér is el egymástól, másmás nevekre keresztelik azokat; csak néhányat
említs'e az általánosan ismert latin (antiqua) jel;

:

leg

egiptien, groteszk,

kírás

(block) elnevezé-

süek, vésetük-, szélességk- v. keskeny.ségükben
azonosnak hagyva, majdnem minden bettiönt által
más-más néven áruaíttatnak. A közönséges írás- és

rondírás-betük az utolsó két évtized alatt annyii-a
elszaporodtak különféleségkben, hogy jelenleg
mindazt, amit eddig csak knyomással és rézmetszéssel lehetett nyomtatni, a könyvnyomtató sajtóval gyorsabban, olcsóbban és sok esetben szebben is
lehet elállítani. A betk nagysága, vagjis a betütörzs(l. 0.) hazánkban a francia pontrendszer elterjedése eltt csakis névvel jelöltetett, mely nevek

:

;

—
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eredetét kikutatni nem mindig sikerült. A fraktur másodrend nemei a különböz alakú gót
betk, melyek a középkori barát-írásból eredtek
valamint az ú. n. Schwabacher, kerekded, az antiquához formálódó frakturbetü, mely Németország-

ban a nyomdászat feltalálása után néhány évvel
(1467 körül) jött használatba és sokáig nyomtattak
vele. E bet újabban divatosabb formában vésetett,
de régi jellegében is árulják s könyvek nyomtatására sok esetben használják. Az antiqua és Schwabacher egyik közbens neme a Müldoliri volt s
mint dísz- és kitüntetó bet jó szolgálatot tett,
azonban a Schwabacher szebb formában való felújítása folytán teljesen háttérbe szorult. A B. elnevezései (megfelel nagyságú betkbl szedve)
a következ
Oyimánt

————

—-

Gyöngy

-

*

pont

...

Nonpareille .„

.

6

—

-

7

Colonel—

8

Petit

Bourgeois (borgis).

.-

Garmond

-

Cicero -

.

-

9

10

12

„14

Mittel

Következnek még nagj^ságuk szerint Tercia (16
pont), Text (20), Két ciceró (24:), Két mittel (28),
Három ciceró (36), Két text (40), Nég>^ ciceró (4S),
öt Cicero (60), Hat ciceró (72). Franciaországban
:

kizárólag a pont elnevezést használják (corps 3,
corps 4 stb.) ott a betk nevei Diamant (3), Sódanoise (4), Parisienne (5), Nonpareille (6), Mignonne (7), Petit-texte (7Vj), Gaillarde (8), Petitromain (9), Philosophie (10), Cicero (11), SaintAugustin (12 és 13), Gros-Texte (14), Gros-romain
(15 és 16) stb. Angolországban meg van ugyan
honosítva a pontrendszer, de azért az egyes B.-et
;

:

névvel jelölik Diamand, Pearl, Ruby, NonpareU,
Emerald, Minion, Brevier, Bourgeois, Long Primer, Small Pica, Pica, English, Great Primer,
Paragon stb. A dísz- és címbetük nevei a Magyarországban használtaktól teljesen elütök és az ezek
nag^'ságára vonatkozó szabályok sem oly pontosak, mint nálunk.
A rendes használatban lév betüfajok elneve:

zései a

következk

Révai Nagy Lexikona

(antiqua)

Révai Nagy Lexikona

(icunív)

Révai

Nagy Lexikona _

Révai Nagy Lexikona

_

(meiiaevai)

(med. kumiv)

Révai Nagy Lexikona

(eiaevir)

9íéoQÍ Síngi) Seyifona

(fraktur)

Eétíat

Ba^K

X^xiíuína

(S^íévai Qyfaay .^ín'Á^ana

(gót)

(irás-betü)

E betüfajok feloszlanak viszont számos mellékfajokra, aszerint amint egjik-másik betüfajjal
vonatkozásban állanak, vagj' pedig ahogy a betöntk újabban elkeresztelik.

-
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Betnyomó tá,virógépek.Két fcsoportra oszthatók az els csoport gépei papírszalagra nyomják a betket, Európában ezeket használjuk. A
második csoport gépei papírlapra írják a bett,
mint a közönséges írógép. A gép által nyomtatott
lap minden utólagos kezelés v. ragasztgatás nélkiü jut a címzett kezébe. Ezek a gépek az észak
amerikai Egyesült-Államokban használatosak.
A papírszalagos gépek közül legelterjedtebb a
Hughes (ejtsd: júsz) gép (1 2. ábra). Ennek f;

—

távírógépek

2. Az adószerkezet. Az áranmak a vezetékbe való
bebocsátása billentyk segítségével történik. 28
billenty két sorban van elhelyezve, mint a zongoránál. Ezek közül 26 az ábécé 26 betjével, illetleg a 0—9 számjegyekkel és 16 különböz jellel
van megjelölve, kett pedig üres. Minthogy minden billenty egy bet és egy szám, illetve jel
táviratozására szolgál, a betkeréken azonban a
betk, illetleg számok és jelek egymás mellett

felváltva vannak, világos,

hogy

aszerint,

amint a

billentyvel bett, számot vagy jelet akarnak
táviratozni, a betkereket egy betüszélességgel
odább kell tolni. Erre szolgál az említett két üres
billentyvel mködésbe hozható szerkezet. A billentyk körben elhelyezett és a billentykkel emelhet peckekkel vannak összekötve. Az ezeket a
peckeket tartalmazó pecekház fels lapja (y) (1. S.
ábra) felett mozog körben a hajtószerkezet által
forgásba hozott szánka (L). Ha egy billentyt lenyomnak, a megfelel pecek a pecekház fedelének nyílásán (p) kiemelkedik, a forgó szánka ajkával (r) érintkezésbe jut s vagy közvetlenül vagy

emelty
3.

közvetítésével

áram megy a

vezetékbe.

A vev. A beérkez áram az elektromágnesek

mködésbe hozott akaszszerkezet segítségével a nyomtató szerkezetet mködésbe hozza,illetve
a papírszalagot nyomtatás céljából a betkerékhez nyomja és azt a befejezett nyomás után kissé
tovább húzza. A betkerék, illetleg a szánka fordulat-száma 90— 150-ig fokozható s rendesen 100—
125 között változik. Az áramkibocsátás tartama
a szánka ajkának hosszától függ. A gép munkaképessége, nem tekintve a gépkezel ügyességét,
függ a szánka fordulat-számától és a betk ama
számától, mely a szánka egy körülforgása alatt
által

1

ábra. Hughes-gép.

részei: 1. a hajtószerkezet, 2. az adó-áramkibocsátó, 3. a vevnyomó szerkezet és betükerék.
Jiajtószerkezet súlyok vagy újabb gépeknél
elektromotor által mozgatott
áll, mely

l.A

ermbl

az áram kibocsátását eszközl szánkát. a betkereket és a gép egyenletes mozgását biztosító
fékszerkezetet hajtja.

ü.

libra.

A

nyomtatható. Minden bet nyomására a nyomótengely egy teljes fordulata szükséges. Minthogy
a nyomtató tengely kétszer fordul meg, míg a
szánka egyszer, ha a kett folytonos kapcsolatban
lenne, a szánka egy fordulata alatt 7 bet (vagyis
minden negyedik) lenne nyomtatható. Minthogy

Hughes-gep fels

része.

5

Betnyomó

távlrógrépek

—

azonban a nyomtatótengely 6sa hajtómú össze- ós
kikapcsolíisára id kell, csakis minden ötödik betli
nyomtatható biztosan. Ebben az esetben 120 fordulatnál percenkint 600 bet a munkaképesség.Ezt
az elméleti raunkakPi)ességet azonban gj'akorlatban nem lehet elérni, mert a táviratokban a betk
sorrendje adott s azok a legritkább esetekben következnek az ábécé sorrendjében egymásután s

egy fordulat alatt egy-, vagy két fordulat alatt
3 bet táviratozható csak. Ez középfordulatszám
mellett percenkint 150— 200 betii munkaképességnek felel mee.
A papírszalagra nyomó gépek közé tartozik a
Baiidot-gép, amely többszörösen is használható a
táviratoknak egy vezetéken való leadására. A
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dot a 31 áramcsoportból 29-et 29 betti, ületlog 29
számés jel létrehozására, kettót pedlg.mint Hughes,
a betükeréknek betk, illetölegszámok v. jelek nyomására való beállítására használ fel. A beérkez

áramokat nem használják

fel mindjárt a nyomtató
szerkezet mködésbe hozására. Ugj'anls egy távirat leadására az adógépen csak egy kis körszelet
áll rendelkezésre, mely körszeletet a fémkefe Igen
gyorsan befut s ez alatt a rövid Id alatt 1
áram jut a vezetékbe. Ezekben a rövid Idközökben

—

Hughes-gépnél a vezeteket a szánka körülforgása
idejének legnagyobb része alatt nem használják
ki. Ezt elkerülend, Baudot az
gépénél a szánka
mködését végz fémkefe körülforgása idejét,
illetleg az általa leírt
utat több részre osztja
fel s minden eg^-es ilyen
részt egy külön távirat
leadására használ fel. Ily

M
H
^^^^^^^
^^^^^^^^

^H
^V

módon azonban nem

volt
lehetséges minden egyes
távirat számára fenntar-

HB

•é.

ábn. Baadot betftnyomó táTirgépe.

egymásután beérkez áramok a nagj'obb tömeggel
bíró nyomtató szerkezetet nem lennének képesek
közvetlenül mozgásba hozni s Baudot ezeket 5 jelfogó segítségével csak arra használja fel, hogy
azok a beérkezett áramcsoport áramai sorrendjének és számának megfelelóleg (E) elektromágnesek segítségével 5 kis emeltjüt (u) (1. 5. ábra) bizonyos helyzetbe hozzanak. Ebben az állásukban
biztosított kis emeltyk végzik azután annjá Id
alatt, mely elegend arra, hogy a bizonyos tömeggel, tehát tétlenséggel bíró nyomószerkezet biztos

o.

ábra.

Hoghes betünyomó-gépe.

aránylag igen kis körszeleten minden egyes
bet, szám és jel számára külön kontaktusokat készíteni s ezért Baudot a táviratozott betknek, számoknak és jeleknek egymástól való megkülönböztett,

különböz sorrendben és
számban képezett áramcsoportokat használ. A bil6. ábrau Baudot betnyomó távirógépe.
lentyk mindeniked, 2, 3, 4, 5) (1. 4. ábra) a függélyes tengely körül forgó fémkefe (F) alatt kör- mködésbe hozható legyen, a gép legzseniálisabb
benelhelyezett egj'ik körszelet (I) egy-egy kontakt részének, a komblnatömek segíts^ével a betülemezkéjével (1, 2,3, 4, 5) van összekötve.' Ha tehát nyomás mechanikai munkajátBaudottehátabetegy billent^nit lenyomnak, akkor, mldón a fémkefe nyomást nem egyszerre végzi azáramok beérkezéaz ezen billentj-höz tartozó kontakt leraezkét sú- sével, és ennek köszönhet. hog\- az adónak nem
rolja, áram megj' a vezetekbe. Miután az 5 billenty- kell bevárni, míga vevállomáson a betnyomás binek megfelelóleg 5 egyes, 10 kettós, 10 hármas, 5 zonyos idt igényl mechanikai munkája befejeztenégyes és 1 ötös, tehát összesen 31 különböz kom- tett, hanem a következ körszelet segítségével már
bináció képezhet, a vezetekbe a sorrendet és szá- ez eltt újabb áramcsoportot bocsáthat a vezetékbe,
mot Illetleg 31 különböz áramcsoport bocsátható. mely áramcsoport egy másik vevállomás gépét
A fémkefének a körszeletek öt kontakt lemeze fö- hozza mködésbe vagyis a gép több távirat egylött való átvonulása alkalmával kibocsátott ára- idejleg való táviratozására alkalmas. Aimyl távmok csak egy bet távira tozására szolgáJoak. Bau- irat adható le egyszerre, ahány különálló körszetetéeére öt billenty által

;

-
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van beosztva az adó tárcsája. Ez a gép leginkább Franciaországban van elterjedve. Munkaképessége igen nagy, amennyiben egy vezetéken
mint sextuple, 3 táviratot egyszerre mindkét irányban, —120—140 fordulat mellett 216—252 drb 20
szavas táviratot képes óránkint továbbítani. A billentk kezelése bizonyos ütemes táviratozást követel, amit csak hosszabb id alatt lehet elsajátítani. Carpentier úgy alakította át a Baudot-gépet,
hogy az közönséges írógépszer perforátorral is
használható. A szalagot elbb perforálják, kilyukasztják 8 ezt a szalagot a gép ütemszerüen továbbítja az adó-állomáson s a vezetékre való áramküldéseket már a gép önmíiködleg végzi. Ilyenformán nem szükséges a Baudot-gépen való hoszlétre

hanem bármelyik gépírón

szas kiképzés,

is fel-

használható a táviratozásra szükséges szalag elállítására.

Éppen az a körülmény, hogy a gyakorlott

tele-

gráflsták száma mindinkább csökken, tette azt
szükségessé, hogy a közönséges írógépek telegráf

Betüöntésí

saját használatára önt betket. A B. technikája az.
utóbbi évtizedekben a betöntgépek feltalálásával tökéletesedett. Már 1805. Wing William éa

White Elihu szabadalmaztattak ily gépet, de az.
els, valóban használható betönt gépet 1838BrMce Dávid készítette Brooklynban. Ezideig csak
kézi mszerekkel öntöttek betket. A kézi, valamint a gépeken való öntéshez szükséges mszerek: két egyenl nagyságú, pontosan egybeiUö
részbl, vasból, acélból, vagy sárgarézbl vannak,

mely a bet vastagságához mérten szkebbre vagy bvebbre áUítva, könnyen s gyorsan szétvehet a kézi öntmszer fába van foglalva, hogy megtüzesedése dacára kézben tartható legyen. Ha a két rész mszer egybe van
készítve,

;

illesztve, kifelé

kúpalakú

r

van

rajta,

melybe

a

bet

készítésére való ólmot öntik, ez a mszer
aljára ersített homorú betodorba ömölve, a dom-

ború bett alkotja. A betodor rézbl van s acélbélyegzvel verik bele a bett (1. Betükölyü), v.
galvanikus úton készül, különösen a nagyobb betnemeknél, melyeket nem vésnek acélba, hanem
csak betfémbe, miért is rézbe nem verhetk.
A betodor elkészítése, szabályozása a legnagyobb gonddal történik, mert ettl függ a bet-

gépekké alakíttassanak át. Az amerikai modem
telegráfgépeknél a vevgép mindjárt lapra ír.
A gépek alapelve leginkább a Blickensderfer-írógéphez hasonlít, csakhogy a Blickensderfer-írógépen erömüvi hatással érjük el, hogy különböz rl való tiszta nyomás. Az ólomnak könnyen
betübillentk lenyomásánál a betükerék más és olvadó ötvénye (1. Betüfém) legyen, a mszert jól
más bett nyomtat le, míg a lapra nyomtató kitöltse, de azért elég keménysége is legyen, hogy
telegrafgépeknél a vevgép betükereke az adó- a sajtóban éles nyomást gyakorolhasson a papírra
állomáson létrehozott különböz nagyságú és vál- s ezáltal hamarosan ne kopjék. Magyarországban
tozatú áramlökések alapján fordul el a betnek máig is fennálló, legrégibb betüöntdéje a m. kir.
megfelelen.
tud. egyetemi nyomdának van. Az öntgépek kézAz északamerikai államokban hosszabb veze- zel és mechanikai ervel is hajthatók. A kézi muntékre a perforált szalaggal
Barclay-féle kát a gépöntés jóformán teljesen megszntette. A
és közvetlenül a vezetékre dolgozó Morkrum-féle betkrl az öntmszerböl való kipotyogásuk után
telegráfgépeket használják. Rövidebb, kettsveze- az öntöcsapocskákat kézzel letördelik, s miután
tékü áramkörre a Western-féle gépek válnak jól négy szögletükhöz a mszer összeillesztési hézabe. Az utóbbi gépek segélyével a fél azután maga gaitól származó ólomszilánkok tapadnak, ezeket
is leírhatja a telegrammot s így a gép a telefon homokköveken való csiszolással távolítják el. Vankiegészítéséül is használható.
nak azonban két acéllemezbl álló reszels csiszoBetodor y.betüanya. (L. Betüöntés képmellék- lógépek is, melyek gyorsabban mködnek. A csiletén.) Ürtest, melybe valamely domború test (bet- szolás megtörténte után a betk hosszú falécekre
köly) beleillik, v. amelyben ilyen alakítható; (szedfa) szedetnek fel és az elkészít kezeibe
továbbá a betöntésben körülbelül egy cm. szóles, kerülaek, ki a hosszú betsort két vasléc közé
négyszög, 3 cm. hosszú vörösréz pálcácska, mely- illesztve, a gyalupadba szorítja és az erre készült
nek egyik végén lev oldalába az acélbetköly gyaluval a betk talpán lev öntöcsap törési mavan beverve. L. Anyaminta és Betükölyü.
radványait kihomyolja erre magassággyalúval
Betüöntés (képmelléklettel) B. útján készítik a megvizsgálja a magasságot és a netáni eltérést
könyvnyomtatáshoz való betket (1. Betünemek). helyreüti ezután az egész sort ismét a szedöfába
A régi nyomdászok egy személyben betüvésk, ön- emelvén, a betk els és hátsó oldalait a vakaró;
tök és nyomdászok voltak. Az els betönt Gu- pengével megsimítják s végül pontos magasstltenberg volt, mert a Biblia latina vulgata B. útján gukat a szemlél pengével újból megvizsgálják.

mköd

;

.

;

Késbb már voltak A vizsgálódás végs fokát képezi, vájjon a betk
nem gyakorolták, mert a képei teljesen egy vonalban állanak-e csak ha ez
betket a nyomdászok maguk öntötték. Magyaror- is kifogástalan, kerülnek a betk csomagolás alá.
szág els betvósi és önti Tótfalusi Kis Miklós
Alávágott betk, vagyis azok, amelyeknek képe
és Kaprom;zai Nyerges Ádám voltak. Nürnberg jobbra vagy balra szélesebb a bet törzsénél és
készült szedésrl nyomatott.

betvésk, de ezek a

B.-t

;

els árúhelye a betüvésknek, innen vásárolták a nyomdászok és betöntök betodoraikat és
betkölyiket. Olaszországban Jenson Miklós,
Framíiaországban Etienne volt híres a betvósésvolt

ben. Angolország híres betüvési Baskervüle ós
Caslon voltak Magyarországnak jelenleg két önálló betüöntdéje van, a Fischer és Mika-eóg és a
;

Magyar betöntdé r.-társ.
budapesti nyomda vállalat

;

B.-sel több

is foglalkozik,

nagyobb
de csak

így kiállók (mmt az /" feje vagy a / lába), azon
oldalukon nem csiszolhatok, hanem késsel vakartatnak egyenletessé; újabban kis kézi milszer
végzi ezt a nmnkát. Nagy betnemek öntéséhez
önt vagy
különös szerkezet, ersen
csappantógépeket használnak épúgy külön
szerekkel öntik a kizárásokat (négyszög, tórzö,
ürpót), valamint a táblázatok s egj'éb nyomtatváiiyok készítéséhez szükséges ólomlineákat, me-

mköd
;

m-

—

BetUöntés

lyeket erre készült vonópadokon gyalulnak megfelel vastagságúvá, mlg magasságok és képük
(fekete, flnom, duplalinom stb.) a rendes gj'alúpadon, a hozzá készült lineag^-alúval készül az
ólomlineák helyett azonban hengerelt rézlineákat
is használnak, melyek tartóssáng dolgában sokszorosan fölülmúlják az ólmot s a nyomtatásban is
tisztább kinyomatuak.
;

A

mely a betket ön-

tökéletes (kompiét) gépet,

BetUrendszer
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Betürejtvény, 1. Rejtvény.
v. betsor, valamely írás öeszee betinek stirrendje, 1. Ábécé és Bet.

Betrend

Betrendes névmatató. A keresk. szövetkeze*
tek iguzgíitósága tartozik az 1875. XXXVII. t.-c.
242. §-a értelmében a tagok B.-ját az üzletrészek
kitüntetésével együtt a törvényszéknek bemutatni.
Bírósági ügyekben pedig a birói ügyviteli szabályok 126. §-a intézkedik a felek neveinek B.-ba
foglalásáról. B.-t vezetnek a telekkönyvek mellett
is az azokban feltntetett tulajdonosokról a telekkönj-vi rendtartás 49. és illetve az 1886. XXIX.
t.-c. 69. §-a alapján.
Betfirendszer, a bettörzs méreteinek skálája,

a csingákat letördeli, a betket
csiszolja, az öntöcsap törési maradványát kihornyolja, azokat pontos magasságúvá teszi és sorrendben felszedi, 1853. Angolországban Johnson
miR. J. találta fel és Atkinson készítette el
után e gép London elsrangú betöntdéiben éve- tágabb értelemben a betümagasságéi is. Van
ken át mködött s Hepburn által tetemesen egy- olyan B., amely a bet törzsének vastagságát és
8zerüsít\'e elterjedt a kontinensen,t<Jkéletes, vagyis magasságát egyaránt meghatározza, ilyen a frankomplet gépnek nevezték el. Ehhez hasonló alapon cia, az angol meg a Haase-féle, de van olyan is,
készített Foucher Parisban ésKiistermann Berlin- amely pusztán csak a betütörzs vastagságát állaben egyszerbb komplet gépet, az utóbbi gépen pítja meg, a bet magasságot azonban nem ilyen
öntettek e lexikon beti is. (L. a képmellékletet.) pedig a lipcsei szisztéma. A B. alapja mindig vaB gépek csak nagy mennyiségben való köny\bet lamely hosszmértek, de miután az egész világra
öntésére célszerek, s naponkint 30,000-ig terjed kiterjed egj'séges hosszmérték még nincsen, ez
teljesen kész bett öntenek, melyek a gépbl ki- magyarázza meg a B. sokféleségét. Az egyik a

magától

önti,

;

;

A

Iiasxnálatbaa lévft bet&nugasságok Ossieállítása pontok saerint.

63,00

62,70

62,00

62,00

60,00
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kerülve, alkalmasak a szedésre. Említésre méltó
még a Wicks nev angol 1901 -ben tökéletesbített
rotációs betöntógépe, mely 60,000 bett önt óránként, a gép frésze egy kerék, amelynek körtüetében 100 betnek van meg a matricája, a nyomószivattyú a kerék forgása közben folytonosan
fecskendi a folyós betüfémet a matricákba, üj
gépet alkotott még 1900-ban a francia Renault.
Egyetlen fogantyúnyomással, egyetlen betüodorról, két-két bett önt ez a «duplex)»-nek nevezett
gép, 8 egyszersmind csingájukat is letörve, megcsiszolja, szóval tökéletesen elkészíti azokat. Az

újabbkori öntgépek közül felemlítend az amegyártmányú Monotype, sokban hasonló a
komplet öntgépek szerkezetéhez, de csak a Monotype-szedgép matricáiról, azaz tekercseirl lehet
rajta önteni úgy egyes betket, mint összeszedhet kész sorokat (1. Szedögépek). A legújabb
rikai

ketts gyorsöntgép a frankfurti Stempel D. bet-

öntdé

alkotása (1911), két egjraiástól függetlenül

mköd öntkészülékbl

áll,

a csatolt képmellék-

franciaországi országos mértéket, a másik az angol lábat, a harmadik a bécsi lábat stb. vette számítás alapjául. A B.-t megállapító els kísérletek
Angliában történtek a XVII. sz.-ban, melyet a
feltaláló nevérl Jíoxím-félének neveztek el ; ezt
követte az új angol rendszer, a Gots/on-féle, a
XVII. sz. vége felé a francia Foiimier-féle rendszer, majd felváltotta a Z)ííío/-rendszer, Ausztriában pedig a Haase-féle. Az újabb korból még
egy B.-t kell megemlítenünk, ez a chicagói Mardez, Luse et Co. szisztémája, a Foumier-félét az
angolhoz alkalmazta, miáltal az új, amerikai
pontrendszernek nevezett szisztéma létesült. Ezeken kívül voltak még más, de kevésbbé elterjedt
B.-ek. Miután ez a sokféle rendszer a betüöntödék
részére hátrányos volt és sok anyagi áldozattal
is járt az egyes nyomdáknak más-más rendszer
betöntkkel anyagotszállítani, végül is sok huzavona után a németországi betöntk elhatározták egy egységes B. megteremtését és 1878. Berthold Hermann berlini betöntt bízták meg azzal,

öntgép mintájára. Nagy hogy egyetemes mértéket

készítsen, amely bizohogy mindkét önt- nyos hosszúságban az öntödék pontrendszerével
készüléken egyidejleg más-más bett lehet rajta egjezzék. Berthold egy esztend alatt meg is felelt
leten látható komplet

elnye különösen abban

áll,

önteni.

Betüöntgép,

1.

Betüöntés.

feladatának Förster csillagvizsgáló s^ítségével.
Egy méterre 2660 Didot-pontot számított és 133

;

:

BetUrím

nonpareille-t (1. Betüneniek) 30 cm.-nek vett. Min-

den német

betönt

kapott akkor egy 30 cm.
hosszú Berthold-féle tipométort s azóta ennek
alapján önti betit és kereteit valamennyi. Tehát
a német betöntknek 1879 óta egységes a szisztémájuk. Ennek alapján a méter 2660 Didotpont, melyet országos mértékül fogadott el a legtöbb európai állam. Ezt a javított Didot-rendszert
Berthold-féle rendszernek szokták nevezni. Ehelyütt még megemlítendnek tartjuk, hogy Didót a métermérték megállapításakor, 1811. tervbe
vette pontrendszerének a méterhez viszonyítását
8 így annak
-es rendszerré való átalakítását.
A rendszer tervezetét, mely szerint az 13 fokozatból állott volna, el is készítette, de néhány
betüfokozat megvésése után az, mint kivihetetlen, dugába dlt. A francia nemzeti nyomdának
magának 1.080,000 frankjába került volna a milliméteres rendszer behozatala.
Betürim (lat. allüeratio), a rímelés legsibb
módja, a hangsúlyozott szavak kezd hangjainak
összeosengésében áll. 'Q.-eXdXkot ugyanazon mássalhangzó ismétldése több szó elején, vagy több
szónak (akár egj-enl, akár különböz) hangzóval
kezdödése, mint pl. e gyermekversben
J^esok
vagyunk, ácsmesterek, ii^eny/aból ki/aragjuk,
Jngyen aranyozzuk. A B. ma is
fordul el
közmondásokban és szólásokban, pl. Tak vezet

mm

:

srn

Adjon Isten &ort, &Mzát, békességet,
Jfákot, makkot, mogyorót. Régente azonban a
verstechnikának volt fötónyezje. B.-en nyugodott pl. az ó-germán verselés, a latin költészetben
is uralkodott Lucretiusig; a finn nép költészetében máig is általános a végrím mellett is épúgy
otthonos az összes altáji népek költészetében a
tn'lágtalant.

;

;

költészetben is sok nyoma van. Szigorú szabályai voltak a B.-nek az ó-germán költészetben, ahol az ú. n. hosszú sor els felében
két, második felében egy, tehát összesen három
fontos szó eleje csendült össze s ez egyrészt a fképzeteket ersen kiszínezte, másrészt a beszéd
ritmikáját is ersítette s meglep hatást ért el.
Ujabban angol, német, magyar költök dísz kedvéért a végrím mellett is alkalmaznak B.-et, mint
nálunk Kölcsey, Vörösmarty, Arany (Nyögte
Mátyás hús, hadát JBécsnek ftitszke vára.)
Betüs-lakat, kulcs nélkül való, mesterséges
lakat, amely tengely körül rakott hornyolt gyrkbl áll e
kívül betkkel vannak ellátva. A gjüríík elé szintén hornyolt zárt tolnak,
mire ezeket tetszés szerint megforgatják erre a
zár becsukódik s csak úgy nyitható ismét fel, ha
a betk a birtokos által ismert rendben állanak,
úgy hogy csipkés széleik a lakat széleihez illenek, melyet azután kényelmesen ki lehet emelni.
Betsor, 1. Ábécé.
régi

Betszed
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magyar

;

gyrk

;

nél

vékonyabb bet

férne, az is egész

n bett

szá-

mít a szednek
nnTmTinnTingnnTinnnnTiTi»nTmnTmTinTi*nnnnnTinnnj|nt

=

már most ha egy sorba 42 n bet fér, 132 sor
5544 w bet, minthogy egy nyolcadrét íven 16 oldal
van, 5544X16=88,704 n bet, 1000 n bet ára
67 fiUér, vagyis 88,704X67=59 kor. 23 fill. Németországban a lapoknál a B. ábécé szerint történik, az ábc-re 25 bett számítva
:

obcbefgl^íiflmno))qr§tuütt)í^iabcbefgf)íifímnoí)qr§tu0tt)£

ahány bet fér egy sorba, annyival
sokszorozandók az oldalon lev sorok és az íven
lev oldalok száma, úgy miként az n számításnál.
Ha az ív szövegében legalább annyi dlt bet fordul el, hogy összevéve az ív 16-odrészét megtöltené, ezen esetben 1000 bet ára 2 fillérrel drágább,
ez esetben

ha 2/i8-od részét töltené meg az ívnek, ez esetben
1000 bet 4 fillérrel drágább és így tovább. Nem
ritka, hogy a dlt betkön kívül kövér betk, illetve szók alkalmaztatnak a szedésben, ebben az
esetben is ép úgy emelkedik a szedés ára, mint a
dlt betnél. Ezt kevertnek, az elbbit sima szedésnek nevezi a nyomdász.
Betüszámtan a. m. algebra (1. o. és Számtan).
Betszedés, az a munka, melyet a nyomdában a
szed végez, midn a betket egymás mellé rakja.

A

tulajdonképenl B. ebbl áll a szed az eltte
kéziraü'ól annyit olvas le, amennyit elméjében megtartani vél (leginkább kommáról-kommára
egy mondattöredéket) és azután futó, de biztos
pillantásokkal, a jobb kéz hüvelyk- és mutatóujjával a betüszekrény ama rekeszeibe nyúl, melyben a
legelbb szükséges bet fekszik, a szemügyre vett
bett fejénél úgy fogja meg, hogy vágási jele
(signatura) kifelé álljon, e helyzetben a legrövidebb
mozgással a balkezében tartott szedövasba (1. o.)
teszi s azt hüvelykujjával lefogja ez az ujj, nünt
egy r, minden következ bett megtapogat, megvizsgál, vájjon jó úton jött-e, s a bet vágása kifelé áll-e, errl tudván a szed biztosan, hogy az
:

fekv

:

lábbal fölfelé. Gondosan tartja ama pilát nem adja a következ bett,
hogy melléje sorakoztassa, s így folytatja, míg a
sor megtelik, hogy azután a sort a szók közötti
ürpóttal kizárja, kifeszítse, s új sor szedéséhez
kezdjen. A szedögépek rohamos térfoglalása következtében a kézi szedés lassanként csak a komplikáltabb szedésre szorítkozik, míg az úgynevezett kompressz-szedést, különösen újságok szedé-

nem

áll

lanatig,

sét,

míg a jobb

túlnyomóan már szedgépekkel végzik

(1.

Szedögépek és Gépszedés).

Betszed. A nyomdaipar fejldése okozta
munkamegosztás következtében ma már többféle szedt különböztetünk meg. így van ujságs könyvszedö, ki túlnyomó részben kompresszBetszámitás szerint fizetik a nyomdákban munkát végez (lapok, könyvek stb. szedését) a
azon betszedket, kik nem rendes heti fizetésre táblázatszed a könyvekben, lapokban, avagy
dolgoznak, hanem aszerint, ahány ezer n bett külön is elforduló tarif ális kimutatásokat v. vonaszedtek egész héten át. A számítás alapja a bet- lakkal megosztott táblázatokat készít a hirdetésszedk árszabálya, melyben minden betünemre szed a napi, heti v. idszaki folyóiratokban megmeg van szabva, hogy ezer n után hány fillér jelen hirdetéseket szed megfelel ügyességgel
fizettetik. Például véve e lexikon egy ivét, a a gépszed a szedógép billentyszerkezetén kopogbetünem petit, egy hasáb 66 sor, a két hasilb 132 tjitja le a szöveget végi a mesterszedö a kényesor, egy sorba fór 42 n bet, minden tizedik meg- sebb igény és mvészies kivitel könyvnyomdai
f ordíttatik, s ha a sor végére már csak az w bet- munkák tervezését ós kivitelét végzi.
;

;

;

BETUONTES.
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BetUszekrény
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Betszekrény. Abetüöntótöl érkezett betk fából
készült szekrénybe.betü- v. szedöszekrénybe rakatnak, meljTiek lielseje sajátszer, szabályokhoz alkalmazott kisebb-nagj'obb rekeszekre van oszt\'a.
Kétféle szed68zekrén>-t ismerünk és pedig nagy
szekrényeket, melyekh»e könj'Abetüket s kisebbeket, melyekbe a különféle eímbetüket rakják.
Rekeszbeosztiisaik változók; más az ú. n. antiqna

—

Betzingren

apátságnak egy regiszteréhez
hozzáfzött két per^amentlapon), valószínleg a
XrV'. sz. els negyedének végérl.
szú (illat), 1. Szú-felék.
(a robertsbridge-i

Betz

Betztet módszer,

az olvasás tanításának

régi módja. A tanuló megtanulta a betk nevét,
ezt mondta ki, azután kapcsolta össze szótagokká,
végül egész szóvá. Nehézségei miatt sokan igye-

Sznyi Nagy István
1695-ben. A XIX. sz. elején kezd terjedni a hangoztató módszer.
Betozuzmó (növ., Graphis (Adans),
Arg.),
kéregtelepü zuzmók termtesteik a fák kérgén keskeny
foltok \'agy vonások képében
jelentkeznek. Mintegy 400 faja
közül a Graphis scripta (L.)
Ach. a legközönségesebb. (L. az
ábrát.)
keztek változtatni rajta

:

MU.

;

Betznzmófélék

(növ.,

Gra-

phidineae), többnyire kéreg-te-

Betfiszekrénf (antiqaa).

lep zuzmók termötesteik megnyúltak és mint keskeny foltok
vagy íráshoz hasonló vonások
jelennek meg a fák kérgén, ritkábban köveken. Telepiíkben fBetüzQzmó.
képen Palmella és Chroolepus
gonidiumok vannak. Mintegy
1600 fajuk majd az egész föld kerekségén él.
Betva, a Dzsumna jobboldali mellékfolyója.ElIndiában, a Vindhya-hegj'ségben ered és 500 km.
hosszú folyás után torkollik, környékének lakói
szentnek tartják ezért partjain sok a templom.
Betyár. Perzsa eredet szó, melyet régebbi
írónk a zendavesztai «petiare» (a rossz kútfeje)
szóval vettek egynek s si mitológiánk egyik
;

más a

fraktur B.-ek s különösen a görög,
zsidó, orosz stb. szekrények beosztása. Közel a
kézhez a nagyobb rekeszek áUanak, mert ezekben fekszenek a leggjakrabban szükséges betk,
míg távolabb a ritkábban szükséges betk fekszenek kisebb rekeszekben, a legfelsbb sorban a nagy betk, ezek alatt pedig a számok és
egyéb jelek. A B. nagysága 90 cm. széles, 72 cm.
magas, a rekeszek mélys^e 4—5 cm.
E^ttár (franc, depót), nagj-obb nyomdákban
a szedöteremmel kapcsolatos száraz, elzárható
helyiség, hol az éppen folyó szükségleten felül lév
betket, kliséket és egyéb anyagot tartják.
Bet törzs, igy nevezik a bet ama térfogatát,
melyet a tulajdonképeni bet képe magasságban

és

elfoglal. L.

Bdünemeh.

eg^en

a X.

maradványának

tekintették. (Jemey I., Kel. üt.,
szó azonban sokkal újabb kelet,
semmi köze sincs svallásunkhoz s már Ipolyi is
kételkedett benne. (Magj-. Myth. 27.) Csak az oszmanli törökök uralma idejében került hozzánk.
Tulajdonképeni jelentése hektár, hikiar a. m.
suhanc, flatal és dolog nélküli legényke (Nyelvtud. Közi. VIII. 1870, 187. 1.), s ezenkí\'l a törököknél, mint a keresztényekre alkalmazott gúnyszó, hitetlen, gono.sztev mellékjelentést is vett
föl. (Uj Magy. Muz. II. 237.) Nálunk általános használatban lev értelmén kívül (rátarti, pökhendi,
duhajkodó paraszt, aztán rabló) az alföldön ismerik még eredetibb jelentése szerint is s a íiatal
béres legényeket hívták még nem régiben is
B. -oknak.
I.

Betüvakság, 1. Lelkivakság.
Betüzár, 1. Betüs-lakat.
Betüzeneirás, a hangok jelzése betkkel. Úgy
látszik, hogj' a B. volt a zeneírás legrégibb módja,
mert már a régi görögök ezt használták. A középkorban is a görög B.-nak a teoretikusok értekezéseiben

;

sz.-ig

nyoma

van, holott a

éltek. A X.
elször a latin betket és pedig
az ábécé els betinek A, B, C, D, E, F, G használatát; e betknek azonban nem volt akkor
ugyanaz az értelmük, mint most, hanem a mai
c, d, e, f, g, a, h hangokat jelezték. De még ugyanabban a században, valószínleg Odo clugny-i

gyakorlatán neuma-írással

(1.

o.)

sz.-ban találjuk

:

k. 175.)

A

:

apát (inegh. 942.) révén, a betk megkapták mai
Betyárdal, 1. Dal
értelmket, úgy hogy a nem jelentette többé a c,
Betyár romantika, a betyárvilágnak oly szehanem valóban az a hangot stb. Midn a vonal- repeltetése elbeszélésekben, versekben és színmrendszer (1. 0.) kialakult, nevezetesen Arezzói vekben, melyek a betyárokat lovagiasoknak és
Guido idejében (XI. sz.), amikor már négy vonal- nemeslelküeknek, vagy túlságosan kegyetleneklal éltek, a B. tulajdonkép fölöslegessé vált. Éne- nek és elvetemlteknek tntetik fel s valószíntkes zenére nem is jegyeztek betket, legföljebb len történetek hseivé teszik.
hangszerre (orgonára, kottára stb ). Biztosat nem
Bet Zachara, 1. Bet Szacharia.
tudunk, mert a legrégibb hangszeres emlékünk
Betzdorf, közs. Koblenz porosz kertilet Altencsak a XIV. sz.-ba nyúl vissza, nem régibb kirchen j.-ban a Heller és a Sieg összefolyásánál,
idkbe. De éppen ebben a században a B. újra vasút mellett, (i905) 4375 lak. gép- és talpbrfölbukkan az ú. n. orgona-tabulaturákban (1. gyártással vasúti mhelyekkel.
elttünk
Tábulaturák), amelyeknek legrégibb
Betzingen, közs. Schwarzwald wrttembergi
emléke a British Museum egy kézirata kerület Reutlíngen j.-ban az Echaz és vasút mel:

—

v—

Rimi

Xa^

Ltmluma.

UL

kU.

;

17

Beuckelaar

3147 lak, pamutfonással és szövéssel,
lencérna és szövökészülékek gyártásával.
Beuckelaar (Bueckelaer), Joachim, flamand
fest, szül. Antwerpenben 1533 körül, megh. 1575
körül. Aertszen hatása alatt az els flamand
genrefestök egyike lett, ki különösen konyhai és
lett, (1905)

—
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29.,

Beurnonville

megölte magát Parisban 1874 ápr.

4.

Az École

fran^aise tagjaként 1849. Athénbe ment, ahol ásatásokat rendezvén, föltárta a Propylaiák alsó bejáratánál a róla elnevezett B. -kaput. Parisba viszszatérve, 1854. a régészet tanára lett a császári
könyvtárnál. 1858— 59-ben a régi Karthágó helyén
piaci jeleneteket szeretett festeni és szenttörté- folyatott ásatásokat. 1862-ben a mvészeti akaneti tárgyú festményeiben is a genreszerü elemet démia örökös titkárának választotta meg. 1871
hangsúlyozta. Ilyen jelleg több Ecce homo képe óta élénk részt vett a politikában. Megválasztatta
(Schleissheim, München, Alté Pinakothek, stb.), magát képviselnek és mint buzgó orléanista,
mindent eUíövetett, hogy Thiers elnöki székérl
egészen genreszerü a Halárus (u. o,).
Bead., zoológiai nevek xnQViett Beudant Fran- elmozdíttassék. Jutalmul Mac Mahon belügymicois Sulpice francia mineralógus (1. o.) nevének niszterré nevezte ki (1873), de reakcionárius
rendeleteivel annyira maga ellen zúdítá a közvérövidítése.
Bendant, Frangois Sulpice, himeves minera- leményt, hogy az új minisztériumból kihagyták és
lógus és geológus, szül. Parisban 1787 szept. 5., tárcáját Broglie hercegre bízták. Munkái között
megh. u. 0. 1852 dec. 10. Kezdetben Avignonban említendk: L'Acropole d'Athénes (Paris 1854,
a matematika, késbb a párisi egyetemen a ter- 2köt.) ;Étudessur le Peloponnése (u. o. 1855, 2. kimészettudományok tanára volt. Hírnevét fkép adás 1875) Les monnaies d'Athénes (1858) L'armineralógiai és geológiai munkái állapították chitecture au siécle de Pisistrate (1860) Fouilles
meg. Az 1818. évben beutazta hazánkat is és uta- h Carthage (Paris 1860) Phidias, drame antique
zásáról alapvet munkát írt, amely csaknem a (u. 0. 1863) Histoire de l'art grec avant Pericles
legújabb idkig az egyetlen összefoglaló geológiai (1868, 2. kiad. 1870) FouiUes et découvertes resumunka volt hazánlíól címe Voyage minéra- mées et discutées en vue de l'histoire de l'art
logique et géologique en Hongrie pendant l'année (1873). Történeti müvei sorából a Procés des Cé1818. Parisban 1822. jelent meg, 14 térképet és sars c. munka nevezend, melynek négy része a
szelvényt tartalmazó melléklettel. A munkát következ címet viseli Auguste, sa f amille et ses
Kleinschrod 1825. megrövidítve németre is le- amis (Magyar fordításban: Augustus, családja és
fordította. B.-nak az eruptív közetekre és fkép kora, átdolgozta Molnár Antal, Budapest 1879.
a trachitokra vonatkozó beosztása nemcsak ha- Olcsó könyvtár 73.) Tibére et l'héritage d'Au;

;

;

;

:

;

;

:

:

;

zánkban, hanem a müveit nyugaton is sokáig guste;Le sang de GermanicusésTitusetsadynasirányadó volt. A munkához mellékelt földtani tie. Szellemes, de elfogult szempontból írt munka.
térkép Magyarországnak els rendszeres geoló- B. nemcsak a cezarizmust ostorozza benne, hanem
giai térképe, amelyen nemcsak a tömeges és üle- közvetve a bonapartizmust is támadja. Annál feldékes képzdmények, hanem a hasznosítható tnbb és érthetetlen késbbi politikai magataranyagok a ksó, a barnaszén és a vasérctelepek tása. V. ö. Idevüle, Monsieur B. Souvenirs per:

vannak tüntetve.
sonnels (Paris 1874).
Beudantit (ásv.), víztartalmú vas-ólom-szulfátBeurmann, KarlMoritzvon, Afrikautazó, sziU.
foszfát vagy vas-ólom-szulfát-arzénát. Zöldes, Potsdamban 1835., megh. 1863. 1860-ban, miután a
nem átlátszó romboéderekben terem Poroszor- katonai pályát elhagyta, Egyiptomba utazott. A
szágban (Horhausen), Nassauban (Dembach) és Níluson Koroszkoig fölhajózott és a nubiai sivaAngliában (Cork). A két utóbbi termhelyrl való tagon át Berberbe, onnan Szuakimba jutott a Vöfoszfát, az elsrl való arzénát. A név Lévy-tl rös-tengerhez. Azután Kasszala, Kartum vidékét
is ki

való (1826),
letére.

Beudant francia mineralógus

tiszte-

és az Abesszíniától É.-ra elterül vidéket járta be.
Tudósításait a Petermanns Mitteilungen közölte

Beuel, közs. Köln porosz kerületben a Rajna
jobbpartjáa Bonn városával szemben, amellyel
szép híd köti össze, vasút mellett, (i905) 4975 lak.,
jelentekeny jutafonással és szövéssel, kémiai gyárral, nagy mosóintézetekkel közelében bazaltkbányával.
Beugratni, a lovat lépésbl vagy ügetésböl
vágtatásba hozni; B. alatt ezenkívül a lovaknak ugrások közt való beiskolázását is értjük.
Versenylovat B. annyit tesz, mint egy lovat gátvagy akadályversenyhez elkészíteni.
Beugró, a körülkerített vadászterület azon
helye, amely a kerítésen kívül es domboldal megfelel kiképzése által oly alakot és elhelyezést
nyer, hogy azon át a vadászterületen kívül tartózkodó vad a bekerített helyre beugorhatik
ugyan, de onnan ki nem jöhet.
Beúja (illat), az indiai farkas (Canis pnllipes
Sykes) indiai neve.
Beulé (ejtsd: böió),C%«rZftSjEV«€S<, francia archeológus és államférfiú, szül. Saumurben 1826 jún.

Miután Európába visszatért, a középnémet expedíció bizottságának ajánlkozott, hogy a Vadaiban elveszett Vogelnak sorsa
után kutat. 1862 febr. el is indult Tripoliszból a
sivatagon át dél felé és aug. végén Kukába ért,
ahonnan Jakobába utazott, mert az akkori politikai állapotok miatt Vadaiba nem mehetett. Azonban betegsége és pénzszüksége dacára 1862 végén
mégis megkísérelte a Cad-tó É.-i vége köriil az
elnyomulást. Maoig jutott, ahol meggjllkolták.
Glossar der Tigrósprache c. müvét Merx tette

;

(1862).

afrikai

közzé (Leipzig 1868

angolul Halle 1868).

;

Beurnonville (ejtsd

börnoHviiy), Pierre Étel, marquis de, francia tábornok, szül. Champignollesban
(Bourgogne) 1752 máj. 10., megh. Parisban 1821
ápr. 23. Részt vett az 1779— 81-iki hadjáratokban
El-Indiában, visszatérése után pedig Artois gróf
a svájci gárdisták ezredesévé nevezte ki. 1789-ben
a forradalmi hadseregbe lépett és derekasan védelmezte Lille várát a szövetségesek ellen. 1793 febr.
8. hadügyminiszterré nevezték ki és öt bízta meg
:

:

Beuron

259
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Beust

Beoroni festiskola. A beuroni bencés kolostorban (1. Beuron), a múlt század hetvenes évei
óta zik a festészetet, szigorú egyházi szellemben, archaizáló felfogással. A B. legnagyobb
vei eddig a Beuron melletti St. Maurus kápolna,
a prágai Emaus kolostorban és templomban levó
nagy freskósorozatok, mlg jelenleg a B. fnöke,
P. Desiderius vezetése alatt a montecassinói anyakolostorban és kriptában nagj-szabású, szigorúan
egj-házi és mégis ersen modem felfogású mozaikok, freskók és szobrászati mvek vannak kelet-

Azóta B.-nak, mint szász miniszterelnöknek vezet
eszméje az volt hogy a közép s kisebb államok a két
nagyhatalom befolyása alól kivonassanak, hogy
mint a szövetség harmadik fontos tényezje együttesen kell súlj't vessenek a latba (triász). A belügyeket konzervatív szellemben vezette. Nagyravágj'ását azonban ez az apró-csepr állami élet nem elégítette ki azon volt, hogj* a fontos európai üg>'ekbe
is beleszólhasson. A krimi háború idejében a középállamokat Ausztria ellenében orosz részre hajlította és ö egyengette útját az Oroszország és a
francia császár közti békealkudozásoknak. Mivel
B. Szászországönállásátleginkább a poroszok terjeszkedésétl féltette, határozott ellensége volt
minden porosz egyesít és a szövetséget reformálni
akaró töretvésnek.Ezt különösen a schleswig-holsteini zavarok idejében mutatta ki. Ekkor már jelentékeny szerepet játszott a londoni konferencián
képviselte a német szövetséget, és ott az
(1864)
angustenburgi hercegnek fogta pártját Poroszország ellenében. Nagyon rossz néven vette az osztrák kormánytól, hogy a hercegségek ügyében Poroszországgal egyezkedett, de azért mégis, midn
1866 nyarán kenyértörésre került a dolog, osztrák
részre állott. A poroszok csakhamar megszállották
Szászországot és B.-nek királyával együtt .Ausztriába kellett menekülnie, melynek császárja 1866
okt. 30. külügyi miniszterré és a császári ház miniszterévé nevezte ki, miután megelzleg Parisba
küldte, hog>' Napóleon császárt beavatkozásra

kezben.

bírja,

a konvent azzal a feladattal, hogy Dumouriezt
(1. 0.) elfogja. Ámde Dumonriez B.-t és a konvent
biztosait letartóztatta és az osztrákoknak szolgáltatta ki. B. ezek után másfél évet t<)ltött az olmützi
kazamatákban és csak 1795 nov. havában nyerte
vissza szabadságát. Visszatérése után hadtestparancsnok, 1800. berlini, 1802. pedig madridi követ
lett. 1805-ben Napóleon szenátorrá nevezte ki,
mindamellett 181i. Napóleon letételére szavazott.
1815. XVIII. Lajos kinevezte pairré és állam-miniszterré. 1816-ban tábornok lett és egy év\'el
késóbb megkapta a marquis címet.
Beuron, küz.ség és búesujáróhely Sigmaringen
porosz kerületben a Duna és vasút mellett, 258
lak. A XI. sz.-ban alapított augusztínus kolostora
1803. megsznt: 1862 óta ugj-an a bencések újra
kolostort nyitottak, de 1875. ez is megsznt 1875.
azonban a benedekrendi szerzetesek újra elfog:

lalták.

m-

Beart

hajótulajdonosoknak
rendszeres folyam- és tengerhajózási járatok berendezése céljából való egj^esülése. A B. tulajdonában lev bármely hajó csak meghatározott ideig
várakozhat a kiköthelyen rakománjTa, mely idnek leteltével a sorrendben utána következ hajó(holl., ejtsd

:

brt),

:

;

:

ami azonban nem

sikerült.

Külföldinek, protestánsnak meghívása az elsrend polcra, magában véve is mutatta, hogy az
udvar szakít a régi, hagj-ományos politikával. B.

megbízása értelmében mindenekeltt a magyar
kiegyezést vette munkába. Meglátogatta Deákot
és a leglényegesebb kérdésekben közeledett a manak helyet kell adnia. A B. feltlgj'elete alatt álló gj'ar felfogáshoz. Tudták, hogy nagy része van a
eme berendezés azonban a vitorlahajózásnak a viszonyok jobbra fordulásában és azért egy ideig
versengés megszüntetése révén remélt felvirág- nagyon népszer volt hazánkban. A másik fontos
zását nem segítette el.
lépés az volt, hogy mint (1867 febr. 7.) kinevezett
Beust, srégi német nemes család, mely 1777. osztrák miniszterelnök Ausztriában szabadelv
kapta a német birodalmi grófi rangot. Jelenleg két minisztériumot alkotott meg. Érdemei fejében
ága van, az idsb grófi, szászországi ág, meljTiek kinevezték jón. 30. birodalmi kancellárrá, 1868.
feje Hans gróf (szül. 1845) és az ifjabb, osztrák pedig grófi rangra emelték. A külsó politikában
ág, mely 1868 dec. 5. kapta a grófi rangot. Ez ág közeledést keresett egyideig Franciaországhoz és
jelenlegi feje Adolf gróf, Friedrich Ferdinánd kül- Oroszországhoz, hogy Poroszországot ellensúlyozügjTninisztemek (1. o.) 1848. szül. fia, aki egy ideig hassa. Magban Ausztriában inkább volt hajlandó
követ volt.
Nevezetesebb tagjai a családnak
engedményeket tenni a szláv nemzetiségeknek,
1. B; Friedrich Ferdinánd, gróf, szász miniszmint azt a német alkotmánypárti minisztérium
ter, majd az Osztrák-magyar monarchia külügy- megengedhetnek találta. Auersperg Carlos herminisztere, és osztrák miniszterelnök, szül. 1809 cegnek, a miniszterelnöknek tudtán kívül alkujan. 13. Drezdában, megh. altenbergi birtokán dozni kezdett a csehekkel, ami ezt (1868) visszaAusztriában 1886 okt. 24. 1830-ban a szász ud- lépésre kényszeritette. A francia-porosz háború
varnál nyert alkalmazást és 1831 óta diplomáciai küszöbén ígéretet tett Gramont francia minisztertéren szolgált. Mint követségi titkár mködött Ber- nek, hogy Ausztria támogatni fogja, ámde a dönt
linben és Parisban, majd mint ügyviv München- koronatanácsban gr. Andrássy Gyula magyar miben és Londonban. Az 1848-iki szabadságharc ide- niszterebiök keresztülvitte, hogy I. Ferenc József
jén Berlinben képviselte királyát. 1849 febr. szász semlegességét megrizte. A csalatkozhatatlankultusz- Ó8 külügyminiszter lett és a radikális or- sági dogma kimondását felhasználta a konkordászággylés és drezdai felkelés ellen porosz segítsé- tum felmondására. Róma okkupációja ellen nem

—

get kért és nyert, mellyel a mozgalmat el is fojtotta.
Midn látta, hogy Ausztria újra megersödik, a
porosz szövetségtl elállott és mindenkép azon volt,
hogy visszaálllttftssék a
német szövetség, mely
a kisebb államoknak több szabadságot engedett.

r^

Midn Ausztriában Hohenwart gróf és
a szláv pártok, a feudálisok és klerikálisok uralma
kerekedett fölül, B., bár késedelmezve, Andrássy
gróffal karöltve Hohenwart elbocsátását vitte keresztül (1871 okt. 30.). Mindamellett napjai meg
szólalt fel.

17»

;

Bevágna
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Beustit
voltak számlálva és nov.

váratlanul elbocsá-

6.

Helyébe Andrássy lépett. Lehetetlen volt
kezeiben hagyni a monarchia külügyeinek vezetését, midn politikánknak a Németországgal való
bels barátság volt immár legfbb támpontja. Parisba ment nagykövetnek, onnét pedig 1878. Londonba. 1882-ben nyugdíjazták. Utolsó éveit emlékiratai szerkesztésével töltötte, melyek egy évvel
halála után meg is jelentek Priedrich Perdinand
Gráf V. Beust, Brinnerungen und Aufzeichnungen.
Aus dreiViertel- Jahrhundert©n(2 kötet).Szellemes,
érdekes, de nem mindenütt megbízható munka.
B. kétségtelenül egyike volt e század legtehetségesebb diplomatáinak, de pályája elején hiányzott a megfelel hatásköre. Nagy politikai tervei
nem állottak arányban a kicsi Szászországgal. Midn késbb egy nagyhatalom ügyeinek élére állíttatott, egyrészt régibb események, különösen a
Bismarck-kai való hagyományos versengés által
el volt fogulva, másrészt mégis mindig idegennek érezte magát. A legkomolyabb kérdéseken is
könnyedén, szinte játszva szeretett átsilílaní. A
magánéletben nagy mveltség, szellemes, barátságos férfiú volt. V. ö. Ebeling, Pr. Perd. Gráf v.
tották.

:

Lében und Wirken (Leipzig 1870—71, 2
Friedjimg két rendbeli mve (1. o.) Dóczy
cikkei Andi'ássy és B.-röl (Neues Pester Journal,
1907 jan. 6.) Kónyi Manó, B. ós Andi-ássy 18701871 (Budapest 1898).
2. B., Friedrich Konstantin, báró, német geológus, az elbbinek testvérbátyja, szül. Drezdában
1806 ápr. 13., megh. Torboleban a (Garda-tó partján) 1891 márc. 22. Munkái Kritische Beleuchtung d. Wernerschen Gangtheorie(Freiberg 1840)
Geognostische Skizze der wiehtigsten Porphyrgebilde zwischen Preiberg, Prauenstein, Tharand
und Nossen (u. o. 1835).
3. B., Kari Louis, gróf, szász-altenburgi miniszter, szül. Priedrichstanneckben 1811 febr. 12.,
megh. Altenburgban 1888 ápr. 14 1834;-ben po-

kalmával nagy kiterjedés kelta városra akadtak,
amely valószínleg az aeduusok erdítménye, Bíbrade volt. V. ö. Bvlliot, Pouilles du mont B. (ancienne Bibracte) 1867 á 1895 (Autun, 1899, 2 köt.)
V. Mint pénzverjegy fordul el Apaíl
Mihály erdélyi fejedelem pénzein. Besztercze vidékére magyarázzák és eszerint Besztercze városát
jelentené, ahol abban az idben csakugyan volt

BE—

pénzver

intézet.

Bevágás. Vasutak építésénél olyan helyeken,
hol a terep a pálya szine fölé ér, a pályatest számára a magasabb tereprészek eUiordása, leásása
útján készítenek helyet. így állanak el a B.-ok.
Egy kidolgozás alatt álló B. szelvénye az 1. ábrán látható, hol pontozott vonallal van jelezve a
B. teljesen kidolgozandó alakja. A B.-okat olyan
szélességgel dolgozzák ki, hogy fenekükön a vágány számára megfelel hely álljon rendelkezésre.
Szabványos nyomtávolságú vasutakon ez a méret (a—b) vágányonként a vasút jellege szerint

B., seiu

köt.)

;

;

;

:

rosz, 1838. pedig szász-altenburgi szolgálatba lé-

Miniszterelnök lett 1848. és maradt 1853-ig.
thüringiai államok követe a
porosz udvarhoz ment, hol 1867-ig mködött.
Beustit (ásv.), szürkésfehér epidot Tirolból (Prepett.

Ez évben, mint a

1.

ábra. Bevágás.

(f- V. mellékvasút) 4-3— 51 között váltakozik.

Minden B. fenekén mindkét oldalt egy-egy kisebb
méret árkot készítenek (c, d), hogy az össze-

gyl víz a B.-ból kivezetést találjon. A

B. olda-

lejtnek nevezik (e—fg—h,). Ezt olyan
hajlással kell elállítani, hogy a leásott anyag oldalról a B.-ba be ne omolhasson. Legmeredekebb
hajlással állítják el a sziklás anyagban készült
lait B.-i

B.-ok lejtit, melyek sokszor a függélyes hajlást
megközelítik. Omlós, földes anyagban viszont
inkább a vízszintes felé hajló lejtket készítenek.
A B.-okat a helyi körülmények szerint vagy két
végükön kezdik kidolgozni vagy egész hosszukra
egyszerre veszik munkába KiUönleges eljárás az
is

dazzo).

Beutelsbach

közs. Jagst württembergi kerü1514 lak., régi templomában a württembergi grófok temetkeztek 1320-ig. Közelében
vannak Beutelsburgnak, a württembergi kir. család 1311. lerombolt si kastélyának romjai.
Beuthen, 1. Ober-B. (szlávul Bitón), járási
székhely Oppeln porosz kerületben az Isarbach
két forráspatakja közt, vasút mellett, (1910) 67,718
lak., a XIII. sz.-ból való Mari a- templommal. B, a
felsszilóziai bányakerület középpontja
közelében értékes cinkérc-, vasérc- és szénbányák vannak a városban gzmalom, 2 gözfürósz, egy sörgyár és egy hajlított-bútorgyár áll.
2. B. an
der Oder, város Liegnitz porosz kerületben, az
Odor partján vasút mellett, (1905) 3033 lak., szalmakalapgyár ttlssal.
Beuvray (ejtsd: bövré), a Morván hegytömegnek
820 m. magasra kioraelkedö csoportja, Nióvre
francia départemont határán. Platószerú, szép kilátású tetöjén az 1865—84. tartott ásatások alletben, (1905)

;

;

—

2. ibra.

Bevágás kidolgozása angol üzem

szerint.

angol B.-i üzem, melyet rövid, de nagyobb tömeg
és mély B.-ok kidolgozásánál alkalmaznak célszeren. Emez eljárás lényege az, hogy a B. tervezett fenékmélységében, amint a 3. ábrán látható, 2'0— 2*5 m. magas tárót (1. Alagút) hajtanak
végig. E táróból minden 20—50 m. távolságra,
a B. tetejéig ér kemény formájú feltöréseket
készítenek. E feltöréseket felülrl kezdve tölcsérszerüen folytonosan szélesbítik és a kikeriilö
anyagot a táróban a feltörések alá készített kis
görkocsikba eresztve hordják ki a B.-ból. Mély
B.-ok helyett sok esetben gazdaságosan alagút
készül.
Bevágna (ejtsd
vanya), város Penigia olasz
tartományban, a Clitunno partján, (1901) 5883 lak.,
:

—

-

—

Bevallás

Beveland
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akik kenderrel és a környék boraival, a pizzotel- családja fenntartására szolgáló eszközöket ki nem
köniyékén az nmtatja, vagy akinek az állam területén tartózloval és comata-val kereskednek
umberek városának, Mevaniának romjai máig is kodása az állam érdekeire vagy a közbiztonságra
és közrendre nézve aggályos
az állam területéláthatók.
Bevallás bizonyos tényekrl hatóság eltt oly rl a rendri hatóság által bármikor kiutasítható,
biztosítás melletti nyilatkozat, hogj' ez a valóság- esetleg kényszer útján is eltávolítható. A törvény
nak megfelel, pl. adó-B.
B-i kényszer, a pol- rendelkezéseinek megszegése kihágás. Az a külgároki'a rótt az a kötelesség, mely szerint a köz- földi, aki igazolja, hogy lakási szándékát a hatóterhek és polgári tartoziteok teljesítése s mér- ságnak bejelentette s hogy két év óta állandóan
az ország területén lakik, az állampolgárokra
tékei megállapíthatása végett jövedelmüket, kom
kat,vagyoni és családi állapotukat kiküldött bizott- nézve fennálló feltételek mellett települési engeság V. hatóság eltt bevallani tartoznak. Az 1909. délyért folyamodhatik (16. §). A községi kötelékbe
évben megalkotott egyenes adótör\'ényeink a kö- való felvételt azonban csak a honosítás hozzájátelez B. elvén épültek fel. A B. elmulasztása a rultának feltétele mellett szerezheti meg és a közjogersen megállapított adó után l«/o ill. további ség a felvételt neki, ha már öt évig az országban
lakott, kilátásba helyezheti, illetve honosítás ese4«/o-os pótlék kirovását vonja maga után.
Beváltás, 1. esedékessé vált adósság, váltó kifi- tére megadhatja. Sem települési engedély nem
zetése. A B.-i kötelezettségek alá es jegybankok adható, sem a községi kötelékbe való felvétel kikülön érefedezetet tartanak aiTa a célra, hogy a látásba nem helyezhet annak a külföldinek, aki
náluk vagy beváltási helyeiken elmutatott bank- e törvény rendelkezéseinek nem tett eleget.
jegy ellenében bármely idben ércpénzt fizethes- Ez a törvény nem érintette a törvénybe beciksenek. L. még Jegybank.
kelyezett államszerzdéseket, amelyek megállapodásokat tartalmaznak azokra a feltételekre
2. B. a bónyászafban. Csak a só- és kszénbányák termelését lehet közvetlenül értékesíteni a nézve, amelyek mellett a szerzd külföldi állatöbbi bányák termékeit és különösen a fómbá- mok polgárai a magyar korona országai területén
nyákéit rendesen a kohónak kell átadni további tartózkodhatnak és letelepülhetnek. Külön letelefeldolgozás végett, a kohó beváltja az érceket és pedési szerzdésünk csak Svájccal van (1876.
szinporokat a bányavállalkozó mint beváltató XVII. t.-c). Érinti azonban a kérdést az 1871.
átadja a beváltraányokat érceket és szinporokat XLIII. t.-c. Továbbá érintik mindazok a kereskea beváltó kohónak, mely a beváltmányok súlyát delmi és hajózási szezdések (1. o.), amelyek renpontosan megméri, belle próbát vesz, nedvesség- delliezéseket tartalmaznak a kölcsönös letelepedés
fokát és fémtartalniát meghatározza, azután pe- szabályairól. A törvény végrehajtásáról terjedeldig kiszámítja, hogy mennyi használható fém mes utasítás rendelkezik (90,000/905. sz. belügyvan a beváltinányban, s mi a pénzértéke. Ebbl miniszteri rendelet, 1906. évi Rendeletek Tára
az értékbl levonják a kohó és pénzver költsé- 175. 1.). Külföldi állampolgároknak az országban
geit és a fennmaradó összeget kifizetik a beválta- való letelepedése a külföldi állam szempontjából
tónak. Az erre vonatkozó számadások a beváltó kivándorlás (1. o.). Ránk és különösen a mi kivánszámvetés és értékszámítás. Az arany és ezüst dorlásunkra nagy fontosságú az északamerikai
értékét arany és ezüst pénzben kapja meg a be- Egyesült-Államok bevándorlási törvénye (1. Immiváltató, a többi fémekét pedig papiros pénzben. gration-Law).
A kincstár nem kivan a B.-ból jövedelmet húzni,
Bevégzett bncselekmény. A törvény szerint
tehát a beváltmány értékébl csak annyi költség a cselekmény fogalmához megkívántató minden
vonatik le. ameimyi valósággal szükséges.
keUék létesülése, az ú. n. törvényszerinti tényBevándorlás. A B.-t, azaz külföldieknek az or- álladék teljes megvalósítása B.-t állapít meg. Az
szág területére lépését oly szándékkal, hogj' itt eredmény bekövetkezése csak akkor szükséges,
letelepedjenek, Magj^arországon törvény szabá- ha a tényálladék törvényszerinti eleme, pl. az
lyozza. E törvény, amint címe is mutatja (1893. emberölés B.-hez a halál bekövetkezése szükséV. t.-c. külföldieknek a magj^ar korona országai ges. A tételes törvény az eredmény bekövetterületén való lakhatásáról) a magyar állam egész keztét a tényálladék teljességéhez nem mindig
területére kiterjed. Külföldiek e terület bármelyik követeli meg. így különösen a közveszéljil cseközségében tartózkodhatnak (1. §). A törvény 2. lekményeknél. Az épület felgyújtása, a vasút
§-a kimondja az állam területén megszálló kül- sínéinek felszakítása B., habár az épület le sem
földiekre a bejelentés kötelezettségét, amely a égett, vasüti szerencsétlenség nem törtónt. így
szállásadót vagy megbízottját terheli. Ha a kül- a legtöbb politikai bntettnél, amelyeknél az
földi a község területén lakni szándékozik, ezt a eredmény elérése legtöbbnyire a merényl bünszándékát a hatóságnál megérkezésétl számí- tetlenségét eredményezné, s amelyeknél azért a
tandó 15 nap alatt bejelenteni, eg^iittal személy- célba vett eredményre irányzott cselekmény már
azonosságát, állampolgárságát, szükség esetében B.-t képez. A B. ellentéte a kísérlet (1. o.).
illetségét és erkölcsi eléletét igazolni s azt is
Beveland, két sziget Zeeland németalföldi tartokimutatni tartozik, hogy magát és családját tar- mányban, a Schelde (Bscaut) torkolatában; a
tósan fenntartani képes (3. §). A hatóság a körül- Veersche Gat választja el ket a Ny.-ra fekv
ményekhez képest mérlegeli, hogy lakási szándék Walcheren szigetrl. Noord (északi) Bevelandot
vélelmezend-e s hogj' a külföldivel szemben mily (hossza 20, szélessége 7 km.) Zuid (déli) Bevelandeljárást kell követni. A bejelentésekrl külön nyil- tól (hossza 40, szélessége 10 km.) a Zuid Vliet
vántartást vezetnek a községek (7. §). Az a kül- (déli folyó) különíti el. A fhely,Goes, a D.-i szigeföldi, aki magát kellen nem igazolja, a maga és ten épült. 1530 és 1532-ben a tenger áradása el;

:

—

;

;

:

:

—

Beveren
pusztította

;

100 évvel késbben,
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midn a lerakódó

iszap feltöltötte, ismét mívelós alá fogták.
Beveren, több helység neve Belgiumban köztük legjelentékenyebb B.-Waas, Kelet-Flandriában, vasút mellett, (i9oo) 9252 lak., jelentékeny
csipkekészítéssel és sörgyártással.
Beverin (Hz B.), 3Ö00 m. magas csúcs az
Adula hegycsoportban, Graubünden svájci tarto;

mányban.
Beverley, város, York angol grófságban, kat.
püspök székhelye, a Hull közelében, (i9oi) 13,185
lak., széntelepekkel, gazdasági gép- és brgyárral,
kémiai iparral, a IX. sz.-ban alapított kollegiá-

templommal és érdekes XIII. sz.-beli gót
templommal.
Beverloo, falu Limbarg belga tartományban,
15 km.-re Beeringentöl, vasút mellett, (i90o) 1224
lak. Mellette van 1835 óta a B.-i állandó tábor a
belga katonaság gyakorlatai számára.
Beverly, két város neve az amerikai EgyesültÁllamokban; a legjelentékenyebb B. kikötváros
Massachusetts Essex countyjában a szomszédságában épült Salemmel 460 m. hosszú híd köti
össze, (1900) 13,884, nagyobbárakeresked és halász
lakossal, cip- és kocsigyártással.
Bevermelés. Az erdkertben vagy egyáltalában
faiskolában fölnevelt és onnét kiültetend csemetusi

;

ték ideiglenes eltartására szolgáló eljárás, mellyel
a kiszedett csemeték gyökerei számára ásóval sekély vermet készítünk s azokat azután földdel
betakarjuk, mely eljárás B. elnevezés alatt ismeretes. L. még Besavanyttás.
Bevern, közs. Holzminden braunschweigi kerületben a Bever mellett, (i905) 2237 lak., gépgyár-

kbányával.
Bevern, August Wilhélm, BraunscMoeig-B.
hercege, porosz tábornok, szül. Braunschweigban
1715 okt. 15., a wolfenbütteli ház egyik mellékágából, megh. 1781 aug. 11. Poros'^ szolgálatba
lépett ós résztvett az els és második sziléziai és
a hét éves háborúban. Gyzött Lobositz (1756
ral,

l.)ésReichenberg (1757 ápr. 21.) mellett, de
megveretett Boroszló meUett, ahol maga is az
osztrákok fogságába került ( 1758). Kiszabadulta
után legyzte az osztrákokat Reiehenbach melokt.

lett (1762).

Bevernngen, város Minden porosz kerület
Höxter (ettl 12 km.-nyire) j.-ban, a Weser balpartján, (1905) 2352 lak., papírgyártással, gabonavásárokkal.

Beverwijk,közs. B. -Holland tartományban, 12
km.-re Haarlemtl, vasút mellett, (i9oo) 5348 lak.,
szép kertekkel. 3 km.-re van Velsen, ahol egyideig Bonifácius mködött. Ny.-ra tle fekszik
Wijk aan Zee tengeri füi'd, hová közúti gzvasút visz.
Bevétel— kiadás, a kereskedi lizlet vitelben a
készpénzkészlet szaporodásának és csökkenésének jelzése. Néha a vagyon egyéb részeiben (árú,
váltó, értékpapír stb.) beálló növekedést ós csökkenést is ekkép nevezik.
Bevett vallások (religiones receptae) alatt értik nálunk azokat a vallásfelekezeteket, amelyeket,
mint ilyeneket, az állam oltalmába vesz, számukra
a szabad vallásgyakorlatot biztosítja, tagjaik polgári ós politikai jogaik élvezetében nem hábor-

—

Bevezetni

gattatnak bels szervezetüket, önkormányzati és
egyéb jogaikat az alkotmány elismeri, törvényileg biztosítja és a felekezetek közti viszonyt az
1848. XX. és az 1868. LIII. t.-cikk az egyenlség és viszonosság elveinek megfelelleg szabályozza. (V. ö. 2435/87. sz, vall, és közokt. min.
Magyarországon bevett vallások a
rend.).
katolikus, a református és ág. evangélikus, az
egyesült görög, a görög keleti, az unitárius és az
1895. XLII. t.-c. 1. §-a alapján az izraelita. A bevett vallás kifejezése, mint jogi mszó, Erdélyben
keletkezett, ahol a három nemzet (magyar, székely, szász) és a négy bevett vallás (katolikus,
két protestáns és az unitárius) alkották a politikai
nemzetet. Erdélytl a magyar törvényhozás is
átvette és az 1791. XXVI., 1844. IV. és V., 1848.
XX., 1868. LIII., 1895. XLH., 1895. XLIII. t.cikkek szólnak róla (1. Vallásfelekezet és Vallásgyakorlat).
Bevezetés (exordium), a könyvek, beszédek,
cikkek, értekezések stb. azon kezd szakasza, mely
a tárgyat röviden bejelenti és iránta hangulatot
akar kelteni. Ezt a célt rendkívül sokfélekép éri
el, s a B. az adott alkalomhoz képest többet vagy
kevesebbet foglal magában, olykor egészen fölösleges és el is maradhat, de sokszor igen fontos és mellzhetetlen. Mindenesetre a lehetségig
rövid legyen, amellett természetes, a helyzethez
ill, a szóló és a közönség viszonyainak megfelel,
érdekes ós újszer. A drámák, eposzok B.-e, az
ú. n. expozició a cselekvény megindítását foglalja magában, tehát megismertet a f személyekkel és szándékaikkal és azzal a hadállással, melybl a bonyodalom fejldik. A jó és érdekes expozició nagy ügyességet kíván. A régi klasszikái
eposz-B.-ben bizonyos alakiságok állandósultak.
A költ megjelölte a tárgyat (propositio), segélytü
hívta a Múzsát (invoeatio), bemutatta hseit s az
egymással szemben álló seregeket (enumeratio).
A középkori népeposz s az újabb elbeszél költészet ezekhez nem ragaszkodik többé mereven. A
régi drámai mveknél a prológus, a darabnak
az els karének eltti része indította meg a cselekvényt s szolgált általános B.-ül.
Bevezetni valamely értékpapirost annyit tesz,
mint azt els ízben a tzsdei forgalom tárgyává
tenni. Az els árfolyamot, amelyen az illet papirt adják és veszik, bevezet árfolyamnak nevezik. Az értékpapírok tzsdei bevezetését meg kell
elznie a jegyzési engedélynek, mire vonatkozólag minden tzsdén mt'is-raás szabályok vannak.
A budapesti áru- és értéktzsdén a tzsdetanács
rendeli el az értékpapírok jegyzését, Ausztriában
a tzsdekamara javaslatára a pénzügyminiszter.
A párisi s a berlini tzsdén valamely értékpapír
bevezetéséhez elssorban a bevezetést megenged
hatóság (Zulassungsstelle, illetve ohambre syndicale des agents de chaiige) határozata s ennek
;

—

:

kormányhatósági jóváhagyása szükséges. Minden
nagyobb értéktzsde valamely címlet bevezetésének elfeltételéül azt szokta kikötni, hogy az
alapítási terv nyilvánosságra hozassék (Prospekt-

zwang),

s

hogy a címletet bevezet pénzintézet

anyagi felelsséget az alapítási tervben foglalt hiányokból s hibás adatokból származható károkért. De még a belföldi értékpapírok
vállaljon

;

—

Bevezet árfolyam

Bexheft
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bevezetésénél is szigorúbban bánnak el újabb id- hogy a fúvócsövön lév fehér üveggömböt szíben külföldi dinietek bevezetési, kotálási törek- nes üvegbe mártják és az üveggömböt most, mint
véseivel szemben. Sokszor politikai szempontoktól rendesen, fúvás által alakítják. Felfuvás alatt a
is vezettetik magukat e tekintetben a kormányok, vékony színes üvegréteg a vastagabb fehér réigy pl. amikor a porosz kormány 1906. megta- teggel arányosan kinyúlik. Ezen eljárásnál a szí^idta az ó^/o-os orosz államkölcsönkötvényeknek nes üveget olvasztott állapotban készletben kell
a berlini s más porosz tzsdéken való bevezeté- tartani. Mivel ez nem mindig lehetséges, azt az
sét, avagy amikor a francia kormány nehézsé- eljárást is követik, hogy a különböz szín üveggeket támasztott 1910. a magyar államkölcsön bl rudakat tartanak készletben. A színes üvegrúd
papirjainak a párisi tzsdén tervbe vett bevezeté- végét megmelegítik, rányomják az üveggömbre
sével szemben. A bevezetést rendesen valamely és kell nagyságú darabot levágnak belle. Az újbank vagy bankár végzi ama vállalat megbízá- ból felmelegített üvegdarabot most egj^ormán szétkenik a gömbön és ezután mint rendesen felfújják.
sából, meljTiek papirjait be kell vezetni.
Ilykópen több színes üvegréteget is lehet egyBevezet árfolyam, 1. Bevezetni.
Bevitel V. behozatal, árúk behozatala a külföld- másra rakni. Mindenféle tarka üvegtárgy-, k- és
rl v. egyik vámterületrl másik vámterületre. teknsbéka-utánzatot pedig úgj' készítenek, hogy
Tágabb értelemben árúk B.-e eg>ik tartományból az üveggömböt színes üvegdarabokba mártják, az
a másikba, egyik városból a másikba, egyik fo- egészet még átlátszó üveggel bevonják és ezután
gyasztási területrl (körbl) a másikra. B. ill. be- felfújják. A B. tárgyakat gyakran még csiszolással
hozatal alatt egyúttal a behozott árúk értékét is is díszítik akképen, hogy a fels réteget rajz szeértik. Az árúk értékét a hivatalos statisztika majd rint kicsiszolják, miáltal a díszítmény más szín
közvetlen értékbevallás, majd utólagos értékmeg- alapot nyer. Ilyenek pl. a kameaszerüen csiszolt
állapitás útján határozza meg. Nálunk 1884 óta portiandi váza és a nápolyi váza, melyeknek kék
az értékeket külön állandó értékmegállapító-bi- alapján fehér, áttetsz dombormvek vannak.
Bevonulás alatt az egyes katonáknak v. valazottság becsüli fel. Minden külföldrl behozott
árúküldeménjTl a címzett árúnyilatkozatot tar- melj csapatrésznek az elljáró csapat- v. seregtozik kiállítani. Az 1895. XVIII. t.-c. az árúbe- testhez (1. 0.) való eljövetelét és ahhoz való csatvallások helyessége érdekében kimondotta, hogy lakozását értjük. Újoncok és tartalékosok B.-a és
aki tudva valótlan adatokat tartalmazó árúnyi- bemutatása (1. o.) alatt értjük azoknak az illet
latkozatot szolgáltat be, kihágást követ el és csapat létszámába való felvételét
Bewáb, arab szó, a. m. kapus, szolga.
2—100 koronáig terjedhet pénzbüntetéssel sújBewdley (ejtsd bjudü), város Worcester angol
tandó. A behozott árúk értéke 1891 óta állandóan
meghaladja az egy milliárdot s több mint 80<'/o-a grófságban, a Sevem mellett, (i9oi) 2866 lak., brAusztriából származik.
B.-i vám az az ille- gj'ártással és szarutárgyak készítésével.
Bewick (ejtsd: bjúik),jr^/>wírt5, augol rajzoló és
ték, melyet az árúk behozatalánál szednek, ellentétben a kiviteli vámokkal. A tzsdei jogszokások fametsz, szül. Cherrj'burnben 1753 aug. 12., megszerint mindazon kitíföldi árú, amely B.-i vám halt Gatesheadban 1828 nov. 8. Mint fametsz
segéd kezdte meg pályáját és utóbb, midn önálló
alá esik, mindig már megvámoltan adandó át
tehát a vámot, valamint a vámügynöki díjat is az lett, egjTnásután jelentek meg kiadásában az áleladó fizeti, hacsak ellenkez kikötve nincs. L. tala rajzolt és metszett Ulusztrációkkal ellátott
természetrajzi mvek, költeménykötetek stb. IlyeKereskedelmi politika.
Bevonat, ásvánj^tani szempontból az a jelen- nek: General history of quadrupeds (1790) Briség, amidn az ásvány felületén valamely más tish Birds (1797) Bums' Poems (1808) stb. B. a
ásvány akár apró kristályokban, akár amorf alak- XIX. sz.-i fametszést új útra vezette. A régi faban jelenik meg és azt mintegj' linóra hártya alak- metszeteknél használt, hosszában vágott fadúcok
jában vonja be. A legtöbbször szoros kémiai s helyett keresztben vágottakat használt, körtefa
ennek következtében genetikai összefüggés van a helyett puszpángot, szerszám gyanánt vést a
bevonó és a bevont ásvány anyaga közt, de sokszor metszkés helyett. B. találta fel az ú. n. tónuslehetetlen a kett között genetikai összefüggést metszést (1. Fametszet).
Bex (ejtsd bé), község Waadt svájci kantonban,
megállapítani. Mindkét esetben álalakuságnak (1.
az Aven^on partján, vasút mellett, (i9oo) 4563
o.) kezdd stádiumaival állunk szemben.
Bevonni (ném. einholen, ol. alare, ang. to haul lak., 1554. fölfedezett sórétegekkel, amelyekbl
itiK egy a híijón kívül lév, vagy csügg kötelet a sót (évenként 3000—3500 tonnát) kifzik. Két
behúzni, kifeszített vitorlákat újra bezárai általá- nagy sóbányája van Bevieux és Devens. Szelíd
ban, a vitorláktól eltekintve, melyek rendszerint éghajlatáért és szép környékéért, mint a szomfölfelé a vitorlarudak irányában vonatnak be, szédos Aigleben és Montreuxben, télen is sok ideoly tárgj'akat behúzni, melyeknél a behúzási gen élvezi levegjét. Közelében van Lavey, kénes
cselekmény nem függlegesen, hanem inkább víz- viz forrásokkal. V. ö. Ramhert, B. et ses enviirányosan történik.
rons (Lausanne 1871); Lebert,B. als Kurort (BerBevont üveg (ném. überfangenes Glas). A színes lin 1874).
üvegtárgyakat nem készítik mindig egész tömeBexbach (Miitel-, Nieder- és Oher-B.), három
gükben színes üvegbl, hanem a fehér üveget egymás mellett fekv község Pfalz bajor kerületcsak vékony színes réteggel vonják be. Ezt a ben, a Blies és vasút mellett, (1900) 8758 lak., széntechnikát kiilönösen a rubinüveg feldolgozásánál bányákkal és cserépedény-készítéssel.
használják, mivel ez az üveg vastagabb rétegben
Bexheft, 1. Annin, hírlapíró, szül. Nagyszanagyon sötétszínü. A B. tárgyakat úgy készítik, lókon 1828 szept. 26., megh. Budapesten 1896 ápr.
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Bexhill
4.

Iskoláit

Késmárkon

és Pozsonyban végezte.

A

szabadságharcot mint honvéd küzdötte végig,
annak bukásakor az osztrák hadseregbe sorozták be. Haza kerülvén, a jogi tanfolyamot végezte
Budapesten. 1860-tól kezdve a hírlapírói pályára
lépett 8 a Neues Pester Journalt szerkesztette.
2. jB. Ármin, orvos és higiénikus, az elbbinek
fia, szül. Budapesten 1873 , tanulmányait u. o.
végezte. 1896-ban doktorrá avatták, 2 év múlva
Fodor hívására az egyet, közegészségtani intézetbe került s azóta fleg higiénával foglalkozik.
Irodalmi munkássága fleg az iskolai higiéné
terén mozog, ezenkívül népszer munkákkal és
eladásokkal buzgólkodik az egészségtani ismeretek népszersítésén.
Bexhill, város K.-i Sussex angol grófságban,
Hastingstól 8 km.-re, vasas forrásokkal, (i9oi)
12,210 lak.
Bexini föesperesség, 1. Bekcsényi föesperesség.
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Beyle (ejtsd bél). Marié Henri, francia író (álnéven, Winckelmann szülhelye után, Stendhal) szül.
:

Grenobleban 1783 jan. 23., megh. Parisban 1842
márc. 23. Részt vett az olaszországi hadjáratban,
gyorsan haladt elre s csakhamar Michaud tábornok hadsegéde lett. Az amiensi béke után
(1802) visszatért Parisba. 1806— 14-ig a hadbiztosi hivatalnál szolgált s e minségben a németországi és oroszországi hadjáratokban is részt
vett. Napóleon bukása után letette hivatalát, s
visszavonult Milanóba. Ekkor adta ki Lettres écrites de Vienne sur Haydn, suivies d'une vie de
Mozart stb. (1815) c. munkáját Alexandre César
Bombet álnéven. 1817-ben jelent meg Napóleonnak ajánva a Histoire de la peinture en Italie (2
köt.). 1821-ben az osztrák kormány mint carbonarót kiutasította Milánóból és B. kénytelen-kelletlen Parisban élt, ahol fleg Prosper Mérimée-

bensbb barátságot. Ez idben kiadott
müvei L'amour (1822, 2 köt.) ma egyik leghírevel kötött
:

Bexley, régi közs. Kent angol grófságban, 16 sebb könyve, de megjelenésekor 11 év alatt csupán
14 példány kelt el belle Racine et Shakespeare
km.-re Londontól (1, o.), (i9oi) 12,917 lak.
Bey, 1. Bej.
(1823), melyet a romantika örönunel üdvözölt
Bey., paleontológiái neveknél Beyrich H. E. Vie de Rossini (1823) Armance (1827) Promenades dans Romé (1829, 2 köt.) és fö
Le
(1. 0.) nevének rövidítése.
Beyer, 1. Gustav Friedrich von, porosz tábor- rouge et le noir (1830). Az 1830-iki forradalom
nok, szül. Berlmben 1812 febr. 26., megh. Lipcsé- után Triesztbe küldték konzulnak, de az osztrák
ben 1889 dec. 7. 1866-ban a hesseni választófeje- kormány nem ismerte el, mire ugyané minségdelemség megszállásával bízatott meg. Eisenach ben Civita-Vecchiába helyezték át. Életében még
mellett útját állta a hannoveraiaknak, kik a bajo- csak három müve jelent meg L'abbene de Castro
rokkal akartak egyesülni; azután részt vett a (1832) Mémoires d'un touriste (1838) és La charmajnai hadsereg küzdelmeiben. 1868-ban badeni treuse de Parme (1839), melyet Balzac nagy lelhadügyminiszter lett és 1870—71. a badeni had- kesedéssel ismertetett Revue parisienne c. folyóosztályt vezette. A vrörthi csata után Strassburg iratában. B. életében nem igen volt népszer,
körizárolásával bízták meg. Ezután Dijont szál- maga is azt mondta, hogy csak 1880 felé fogják
lotta meg. A békekötés után ismét porosz hadi megérteni, s az utókor neki adott igazat. Bár müszolgálatba lépett és 1871
80-ig KoMenzben vár- veiben az «én)) szertelen Iftiltusza határozottan
parancsnok volt.
romantikus vonás, regényei, melyek stílusa szinte
2. B., Konrád, német író, szül. Pommersfelden- a modorosságig száraz, éles megfigyelésükkel,
ben (Bamberg mellett) 1834 júl. 13. Lipcsében ta- mélyen járó lélektani fejtegetéseikkel a realiznult 8 1886 óta mint udvari tanácsos Stuttgartban mus úttörivé váltak. Senkisem hatolt oly méés Wiesbadenben élt, hol 1906 márc. 16. meg- lyen azoknak a lelki rugóknak a rejtélyeibe, mehalt. Fbb mvei Friedrich Eückerts Lében und lyek a forradalmat követ francia és olasz társaDichtungen (3. kiad. 1870); Friedrich Rückert, dalmat mozgatták. A kompozíció gyönge oldala,
ein biographisehes Denkmal (1864); Neue Mitthei- de a részletek fotografikus hségét ritka tökélyre
lungen über Fr. Rückert und kritische Gangé und emelte. Mvei a C.Lévy-féle kiadásban 22 kötetet
Studien (1873, 2 köt.) Arja, die schönsten Sagen töltenek meg, amihez több hátrahagyott, sokszor
aus Indien und Irán (1871) Lében und Geist Lud- töredékes müve járul. Ez utóbbiak közül a legwig Feuerbachs (2. kiad. 1873) Erziehung zur fontosabbak Lamiel (1889) és Lucien Leuweu
Vernunft (3. kiad. 1877); Deutsche Poetik (2. (1895). Levelezésének legteljesebb gyjteményeit
kiad. 1887, 3 köt.) Erzherzog Karls Liebe (regény, Paupe és Cheramy rendezték sajtó alá (Paris 1908,
1888).
3 köt.). Magyarul megjelent Vörös és fekete,
Beyeren, Ábrahám van, hollandi fest, 1. Bei- ford. Salgó Ern (Budapest 1907). V. ö. Patán,
Henry B., a criticaland biographical study (Lonjeren.
Beyerlein, Franz Adam, német író, szül. don 1874) Bourgef, Essais de pyschologie conMeissenben 1871 márc, 22., jogot és történelmet temporaine (Paris 1883) Stryienski és de Bipo,
tanult most kizárólag az irodalonmak él Lipcsé- Joxirnal de Stendhal 1801—14. (u. o. 1888); jParben. Regényei Das graue Lében (2. kiad. 1903)
ges, Stendhal diplomate (1892) P. Br/m, Henry B.
Jena oder Sodan (1903, 220. kiad. 1907) Similde (Grenoble 1900); Stryienski, Comment a vécu
Hegenwalt (1902, 50. kiad. 1904) Ein Wintor- Stendhal (Paris 1900) Chuquet, Stendhal-B. (2.
lager (1902, 20. kiad. 1907); der Grossknecht kiad., 1902); Bod Stendhal (u. o 2. kiad., 1905).
Beypur (Bemr, Beypore), 1. Malabar.
(1905) Stirb und werde (1910). Drámája Zapfenstreich (1903, 28. kiad. 1908, magyarul Takarodó)
Beyrich, Meinrich Ernst (nevének paleonvilágszerte nagy hatást tett. Legtöbb müvében a tológiái rövidítése Bey.) kiváló német geológus
német katonatisztek életét rajzolja éles meg- és paleontológus a berlini egj'etemen a geovilágítással.
lógia és paleontológia tantlra' s a poroszor;
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Sadler Weszprémi Biographia medicoiiim c. munkájában talált, B. idézett munkájának második kiadása is volt, mely állítólag Nedelitsen jelent meg
a Muraközben, de ez a kiadás ma ismeretlen. B.
munkájában minden rendszer nélkül 270 növényt
sorol el.
Geologische Karte von Preussen u. den thüi'in2. B. István, protestáns szuperintendens, szül.
gischen Staaten és az eddig megjelent lapok fel- Németujvárt, v. Baranya vmegye
nev helyvételében és kidolgozásában is élénk részt vett. ségében 1532., megh. ^Németujvárt 1612 máj. 3.
Mint tanár nagy érdemeket szerzett a tanszéken Elbb Szakolczán, azután 1559-töl Alsólendván
azzal, hogy a geológiának és paleontológiának lel- tanító, majd Sárváron tanár volt. 1565. alsólendkes híveket tudott szerezni és kitn iskolát adott vaí pap, 1574. ápr. soproni magyar lelkész lett. Ina velük foglalkozóknak. Nevezetesebb munkái nen nem egészen két év mulvaNémetuj várra ment,
még Beitráge zur Keimtnis derVersteinerungen hol egyszersmind Batthyány Boldizsár gr.-nak is
des rheinischen Übergangsgebirges (Berlin 1837)
udvari papja volt. 1582. jelen volt a pozsonyi
Untersuchungen über Trilobiten (u. o. 1886, 2 k.)
országgylésen, 1585 júl. 25. a Vas vármegyében
Konchylien des norddeutschen Tertiárgebirges (u. fekv Hegyfalu községben tartott zsinaton a duna0. 1853—57, 6 füzet)
Die Krinoiden desMuschel- vidéki protestánsok szuperintendensévé választakalks (u. 0. 1857) Über einige Cephalopoden aus tott. Ellenfelei részérl sok kellemetlenséget keldem Musche lkaik der Alpen (u. o. 1867).
lett kiállania, azért le is mondott a püspökségrl,
Beyrichit, nikol-szulfld ásvány, NiS, Beyrich azonban a reformátusok továbbra is
tekintek
német geológus tiszteletére elnevezve. Olom- vezetöjöknek s csak halála után választák meg
szürko hatszöges oszlopos kristályai átalakulnak utódját. 1582-ben már Németujvárott volt, itt
a kémiai összetétel változása nélkül
sárga- ismerkedett meg Clusius-azal (1. o.), 1574— 82-ben
rézszín rostos millerittó; utóbbi a gyakoribb összejegyezte az ott ismeretes növények magyar
alak. Csak egyszer találták Lommerichákaulnál neveit s a deák neveikkel együtt Stirpiura no(Westerwald).
menclator Paunonicus címen kiadta, Németujvárt
Be7schla,g. 1. Adolf, német zeneíró és karnagy, 1583. Ezt a jegyzéket egy évvel késbb, Antwerszül. Frankfurtban 1845 márc. 22. Színházi és penben Clusius is kinyomatta s a Rariorimi stirhangvei-seny-karmester volt Kölnben, Frankfurt- píum per Pannoniam c. munkájához kötteté. Ezt
ban, Angliában (Belfast, Manchester, Leeds); a majdnem 300 növényfajt magában foglaló no1902. Berlinbe települt át. 1907-ben professzor menclatort úgy tekinthetjük, mint a magyar flóra
címet nyert, 1908. jelent meg nevezetes könyve
els próbáját. Czvittinger Specimen Hungáriáé
Die Ornamentik der Musik.
litteratae cím munkájában (52—66. 1.) bvítve
2. B., Franz, szül. 1856. Karlsruheban, kiváló s a magyar nevek ortográíiáját megváltoztatva,
német geológus, aki 1901 óta igazgatója a ber- újból lenyomatta.
lini porosz földtani intézetnek. Vezeti Poroszország
Bez. Különösen a Balgeológiai felvételeit és szerkeszti Európa inter- kán - államokban használt
nacionális geológiai térképét.
és háziipari úton elállított
3. B; WilihcUd, evang. teológus, szül. Majnaegyszín vagy tarka, könyFrankfurtban 1823 szept. 7., megh. 1900 nov. 25. ny, sima, de többnyire
Halléban. 1860. a teológia rendes tanára lett Halmintás, áttetsz szövet,
léban. Fbb mvei Die Christologie des Neuen amely gyapjúból, selyemTestaments (Berlin 1866) Die paulinisehe Theo- bl vagy vegyes anyagból
dicee Röm. 9— 11.(1868) Die christliche Gemein- készül.
deverfassung ím Zeitalter des Neuen Testaments
Béz, egyiptomi istenség,
(Haarlem 1874) Zur Johanneischen Frage (1876) az ének ós a zene, a mulatAus dem Lében eines früh Vollendeten (5. kiad, ságok és társas örömök
1878, 2 köt.) Das Lében Jesu (2. kiad. 1887—88, elöljárója félig állati, félig
2 köt.) Neutestam. Theologie (1891). Az 1875— emberi lény, aki mjnt a
79-iki porosz zsinaton az ú. n. középpárt lelkes nagy istenek szolgája és
vezére volt. Ez irány szolgálatában állt 1876 óta segítje szerepel. SajátsáDeutsch-evangelische Blátter círaü egyházpoli- gos törpe ábrázolása (1. az
tikai folyóirata is.
ábrát), egy nagy tollbokréBeythe, 1. András, nemesi névvel Ki, ev. ref. tával a fején, külföldrl átprédikátor Síu-ányon és Németujvárott, JB. István vett istenségként jellemzi.
fia, szül. Sán-árott, Vas vm.-ben 1564 okt. 18., haBéza (de Béze), Ihéolálának éve ismeretlen. Batthyány Ferenc gróf dore, Kálvin hivataltársa
nevelje, utóbb a Batthyány grófok udvari papja és utóda a genfi egyházvolt Németujvárott. Növénytani munkája Fives ban, szül. Vezelay burgundi
könüv, fiveknek és fáknak nevökröl, természetök- városkában 1519 jún. 24
röl és hasznokról. írattatott és szöröztetött magyar megh. 1605 okt. 13. Kálnyelvön az f doctoroknak és természettudó orvo- vinnal Bourgesban találkosoknak Dioskoridésnek és Matthiolusnak bölcs zott elször, ki, mint hírírásokból (N.-Ujvár, Manilus János által 1595). neves jogtudós,
nagyban érdekelte. Jogot
Dr. Földynek kézírati jegyzéke szerint, melyet tanult Orléansban, majd 1539-töl Parisban, s itt
szági földtani intézet igazgatója, született Berlinben 1815 augusztus 31., meghalt u. o. 1896
júl. 9 Különösen nagy érdeineket szerzett Németország részletes geológiai térképénele elkészítése, illetleg a térképezés foganatosítása és
keresztülvitele körül. Vezetése mellett készült a
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adta ki 16 éves korától 29 éves koráig, legnagyobbrészt Orléansban írt latin költeményeit Poemata Juvenilia cím alatt, mi által neve mint
kora legkitnbb latin költjének a neve lett ismeretessé egész Franciaországban. Parist odahagyva, 1548. Genfbe ment Kálvinhoz, hogy életét az evangélium szolgálatának szentelje. A következ évben a lausannei akadémiában a görög
nyelv tanára lett, s itt töltvén 9 évet, 1558 szén
Kálvin hívására átment Genfbe, hol akadémiai
tanár s egyszersmind lelkipásztor lett, Kálvin halála (1560) után pedig a francia-svájci reformáció vezére. Részt vett a svájci, a francia, a német
reformátusok minden fontosabb vallási mozgalmában ezeknek a róm. kat. hittudósokkal folytatott nagy hitvitáikban vezérszerepet vitt. 1598;

ban

letette tanári tisztét;

utolsó prédikációját

—
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570 négyszögöl. Védtöltéseinek hossza 14"357km.
A bels vizek levezetésére 600 m. hosszú csatorna
és két csözsilip szolgál, melyek a védtöltésbe
építvék.

A

társulat székhelye Bezdán.

Bezdédf alva (azeltt Veszka-Bezdedó),
Trencsén vm. puhói j.-ban, (1910) 207 tót
u. p. Donány, u. t. Puhó.
:

kisk.
lak.

Bezdédtelek, (azeltt Bezdéd), kisk. Szolnok-

Doboka vm. csákigorbói j.-ban, (1910) 928 oláh lak.
u. p.

és u.

t.

Csákigorbó.

Bezdin, gör. kel. szerb kolostor Arad vmegyében, Arad és Pécska között.
Bezecny, Joseph, báró, osztrák politikus, szül.
Táborban 1829 febr. 5., megh. Bécsben 1904 jún.
17. Elbb a pénzügyminisztériumban, majd 1858.
az osztrák földhitelintézet élén kiváló szerepet
vitt Bécs bank- és társadalmi életében. 1885. Hofmann halála után a bécsi császári udvari színház

1600. tartotta 81 éves korában. Munkái közül nevezetesebbek
Zsoltárfordításai; az ótestamen- intendánsává nevezték ki, különösen azért, hogy
tomi történetek drámai feldolgozása Kálvinnak a színház zilált anyagi viszonyait rendezze. A
a Pál-féle levelekhez írt kommentárjai kiadása; bárói rangot 1877. kapta s két évvel késbb az
az eleveelrendelésrl, az úrvacsoráról írt, s De urakházának is tagja lett. 1897-ben nyugdíjazták.
hereticis a civili magistratu puniendis (1554) e.
Bezedek, kisk. Baranya vm. baranyavári j.-ban,
müvei Vita Calvini (1595) Calvini epistolae et (1910) 651 német, szerb és magyar lak. postahiresponsa (1575); Th. Bezae Tractationes theo- vatal, u. t. Fherczeglak.
Dialogi de praedestinatione et de
log. (1582)
Bezenye, nagyk. Mosón vm. rajkai j.-ban, (1910)
coena sacra; leones virorum illustrium (1580). 1363 horvát, német és magyar lak. hitelszövetAz újtestamentom fordítása, szövegitészete és kezet, vasúti megálló, u. p. és u. t. Rajka.
magyarázása körül nagy munkát teljesített neki
Bezeréd, kisk. Zala vm. zalaszentgróti j.-ban,
tulajdonították
de hibásan
a Histoire eccle- (1910) 847 magyar lak. u. p. Szepetk, u. t. Szösiastique des églises reformóes au royaume de pötk.
Francé cím munkát is. Konfessziója az
Bezerédi Gyula, szobrász, szül. 1858 ápr. 9.
magyar reform, egyházban majdnem hitszabályzó Mogyoróson, Esztergom vmegyében. Tanulmátekintély volt a mai magyar ref egyház énekes nyait Budapesten, Alexynél kezdte, majd ösztönkönyvében a zsoltárok egy része felett T. B. áll, díjjal 1874. Bécsbe ment, hol a képzmvészeti
ezzel jelezve, hogy azokat Théodore Béza fordí- akadémián Kundmann és Weyer tanítványa lett.
totta 8 szedte francia versekbe más része felett Az utóbbi vezetése alatt részt vett a bécsi udvari
C. M. azaz Clemens Marót áll.
múzeum és a Burg szobrászati díszítésében. 1882Irodalom. Baum, Theodor B., nach handschriftslichen Quel- ben Budapesten telepedett le, eleinte dekoratív szolén dargestellt, Berlin 1843—51, két köt.
Heppe, Th. B.,
bormveket készített, pl. a Csárdás és a Menüetté
Elberfeld
angolul: Baird, Théodore B., London
1861;
a fvárosi vigadó nagytermében, két Mátj'ás1900.
Bezanija, 1. adók. és polit. közs. Szerem vm korabeli apród bronzba öntött alakja az opera
zimonyi j.-ban, (i9oo) 223 horvát-szerb, német és udvari páholyának lépcsházában, Herkules és
magyar lak. u. p. és u. t. Zimony.
B., közs. Psyche a mehádiai Szapáry-fürd-épület homlokSzerem vm. zimonyi j.-ban, (iqoo) 1625 horvát- zatán. B. ezen dekoráció-szobormüveken kívül
szerb lak. u. p. és u. t. Zimony.
arcképeket és terrakotta-szobrokat is készített.
Bezborodko, Alexander Andrejevics, herceg, Nagyméret mvei Tóth Kálmán (Baja), Waorosz államférfiú, szül. 17-Í7 márc. 25. megh. Szt.- shington, Tinódi (Budapest). Az utóbbit 9 más szoPóterváron 1799 ápr. 17. II. Katalin és I. Pál alatt borral együtt a király költségén állították fel
6 irányította a külügyi politikát. Ö dolgozta ki a Budapesten 1905.
wfegyveres semlegesség)) tervét és kötötte mind
Bezerédj. srégi magyar család, mely a Veszaz 1791-iki békét, mind az 1798-iki szövetséget. prém és Zala vmegyében elterjedt Lörente nemV. ö. Crrigorovics életrajzát (Szt.-Pétervár 1879— zetségbl vette eredetét, a kihalt Essegváry és
1881. 2 köt).
Lrentey-családokkal együtt. Az utóbbiak a XIII.
Bezdán, nagyk. Bács-Bodrog vm. zombori század második harmadában élt János fla Saultól
j.-ban, (1910) 1386 házzal és 7607 lak. (közte 6601 származnak a nemzetség többi tagjai közül Demagyar és 134.3 német) m. k. erdgondnokság, dalus 1236. Gyula országbíró prisztaldusa volt
csendrörs, takarékpénztár, önsegélyzegylet, br- 1256. említtetik Onth 1279. jönnek el Leupard
iparraktár szövetkezet, ipartestiilet, kórház, nép- fiai Dániel és Merse, és Luka fla Herbord 1302.
könyvtár, kaszinó, a Ferenc-csatorna tulajdonát találjuk Vécs fla Csobot. A B.-ág legelébb 1.S45.
képez gépjavítómhely, gzhajóállomás, posta- említtetik, midn B. Sebe hadnagy flának Egyedós táviróhivatal.
nek György, Miklós és Mihály nev flai Varsányi
Bezdán-szigeti ármentesít társulat. Ala- Ogmándot és flait meghagyják azon bezerédi birkult 1883. oly célból, hogy a bezdáni nagy-, öreg- tokrész használatában, melyet ezek B. Danka flaies kisszigetet a Duna árvizeinek elöntése ellen tól Demeter-, Dénes- és Lukától és B. Sebestyén
biztosítsa. Árterének nagysága 2762 kataszt. hold ttától Pétertl vásároltak. 13-Í3. B. Vörös László
:
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;
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;
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Hai Pál és Jakab osztozkodtak ugyanezek 1359.
is említtetnek B. Gyármán unokáival, t. i. László
;

fiai

Gál és Péterrel

Domokos

s

János

íla Péterrel,

A XV.

továbbá

elején
B. György, kinek fiai Zsigmond és János a
hussziták eUeni harcokban tanúsított vitézségükért
címert kapnak Zsigmond királytól. 1440-ben a
Lirinthei László magva szakadtával, mint legközelebbi vérrokonok, tiltakoztak Lrinte iielységnek a korona részére leend lefoglaltatása ellen
a községet vissza is kapják s 1456. új adomány
címén megersíttetnek birtokában. A leszármazás
a XIV. sz. végén élt Györgj'tl jön le megszakítás

B.

;

íiával,

Miklóssal.

sz.

>élt

nélkül, kinek ílától Zsigmondtól született unokája
család tagjai köterjesztette tovább a családot.
zül Mihály és György a mohácsi csatában esett el.
Utóbbi halálával ága magban megszakadt. B. Zsigjnond kisunokája jeles katona volt János király
részén, elesett 1527. Szegednél a kalandor Fekete
Iván cár ellen, tests'érei Mihály és György pedig a

A

mohácsi ütközetben ontották vérüket. Mihály unokája László 1610. kapuvári vámagy, fla György
pedig 1656. és 1659. soproni alispán és országkövet volt. B. István -zalai és somogyi
másod alispán, s a pápai várban lev lovasság
kapitánya 1662. B. Tamás elesett a törökök ellen
2imonynál 1691. Testvére a hírhedt B. Imre, II.
Rákóczi Ferenc lovas ezredese, kit késbb árulásáért 1708 dec. 18. Sárospatakon lefejeztek (1. B.
3.). B. Miklós veszprémi kanonok és címzetes püspök. B. Mihály elébb gyri aUspán és országgyl.
követ, majd 1786. szeptemvir. Fia Ignác szintén
országgjül. követ s 1793-tól szeptemvir. Ennek fla
vmegyének volt sok évig alisifjabb B. Ignác
pánja és követe. (Wertner M. Magy. Nemz. II.
163.) A család a XVIII. sz.-ban két ágra oszlott, a
vámoscsatádira, melynek alapítója Zsigmond és
a szerdahelji ágra, melynek alapítója Mihály.
Mindkét ág idvel többalágra oszlott. Címerlevelét
a család 1431. kapta Zsigmond királytól. (Nagy
I., Magyarorsz. Csal. II. 92.) A már említetteken
kívül nevezetesebb tagjai a családnak
1. B. Amália (B. Istvánné),szÜl. Szentivánfán
(Vas vm.) 1804., megh. 1837szept. 21. Kis leányának. Flórinak elmondott rögtönzött mesékbl,
regékbl, apró versekbl állította össze Flri
könyvét, melyet az általa és testvére által létesített hidjai népiskola használatára adott ki (Pest
az egész századon végig nagyon
1836). E kis
gjTilési

Gyr

m

elterjedt volt.

B. György, a dunántúli ker. tábla elnöke,
megh. 1863. Több országgylésen volt
követje Vas vmegyének a XIX. sz. elején életrajzát, melyben a korra vonatkozó politikai adatok is vannak, maga írta meg latin nyelven. E
kézirat a család tulajdona.
3. B. Imre, kuruc brigadéros, II. Rákóczi Ferenc
dunántúli hadjáratainak legnépszerbb alakja. A
kurucok közti népszerségét és a labancoknál
2.

szül. 1779.,

;

rettegett hírét félelmetes bajvívó ügyességével
hagyomány szerint személyes párviaérte el.

A

dalban 72 labanc tisztet vágott le. A szabadságharc ügyének hanyatlása felé azonban ö is megtántorodott s PálíTy Jánossal alkudozott, hogy
ezredét is bevigye az árulásba. Mieltt tervét végrehajthatta volna, rájöttek; haditörvényszék elé

—
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1708 dec. 18. Sárospatakon lefejezték.
Neki tulajdonítják a halálára készül gyönyör
kuruc dalt, melyet Thaly költeményes gyjteményének n. kötetében adott ki.
4. B. István, a reformországgylések kiváló
ellenzéki szónoka, szül. Szerdahelyen (Sopron vm.)
1795 okt. 25., megh. Hídján (Tolna vm.) 1856
máj. 6. Jogi tanulmányokat végzett, utóbb Tolna
vmegyébe költözködött, melynek gylésein 1825
óta a szabadelv párt vezérszónoka volt. A halaállították s

nemcsak írásban és beszédben, hanem tettekben is hirdette. Mint tolnai követ vett részt
az 1830., 1832—36. és 1839— 40-iki diétákon, ahol
az úrbéri törvény, a közteherviselés és szociálpolitikai javaslatok tárgyalásaiban humánus és
nemzeti szempontoktól vezetve, a teljes szabadelvüséget vallotta. B. a politikában Tocqueville
demokratikus tanait követte ellensége volt a halálbüntetésnek s ö volt az els f öldesúr,ki az 1836- iki
örökváltsági törvény értelmében jobbágyaival
úr bérváltsági szerzdésre lépett s ket szabadokká
tette. Politikai elveiben közelebb állott Széchenyihez, mint Kossuthoz élénk tevékenységet fejtett
ki az országos gazdasági- és iparegyletekben, kisdedóvót alapított Hídján, a selyemtermelés buzgó
apostola volt. Mikor 1848. törésre került a dolog
a nemzet és az uralkodóház közt, habozás nélkül
csatlakozott a szabadságharc ügyéhez, de mint a
debreczeni országgylés tagja is a béke szükségét
hirdette. Beszédei a negyvenes évek nemes, ideális
lendület szónoki iskolájának nyomát viselik, s
korukban tartalmasságuk és feddhetetlen erkölcsi
felfogásuk miatt nagy hatást keltettek.
dást

:

;

Irodahm. Csengery A., Magyar szónokok és státnsférflak
Leopold S., B. az örök igazság (Budapesti Saemle 1897)

Galgóczy
5.

Els

K.,

Emlékkönyve.

B. Pál, közgazda,

szül.

1840. Sopronban.

szülei házánál végezte, a bécsi
Teréziánumban folytatta. Gazdasági iskolát végzett Bajorország Weihenstefan városában s az-

iskoláit

tán praktizált Károlyi Lajos gr. londoni nagykövet tótmegj-eri birtokán. Majd ktllföldön folytatta tanulmányait. Hat évig Parisban lakott s
beutazta Franciaország, Olasz- és Németország
nagy részét. Angliában, Spanyol- és Oroszországban is utazást tett. Hidjai birtokát nagynénje, B.
Istvánné halála után 1888. vette át. 1888. megbízták a selyemtermelés országos rendezésével.
Neki köszönhet, hogy hazánkban a selyemtermelés föllendült s (i9io) 2802 községben 90,000 család
foglalkozik vele. A lyoni és comói nemzetközi kiállításon diadalt aratott a magj'ar selyemmel.
Hasznos tevékenységeért semmi jutalmat sem
fogadott el. 1900-ban húsz éves munkásságát megünnepelték s a király különös elismerését nyilvánította neki 1903. kinevezte a frendiház életfogytiglani tagjává, 1910. pedig a v. b. 1. 1. méltóságot nyerte.
6. B. Viktor, belügyi államtitkár, szül. 1855
nov. 20. Veszprémben. Jogi tanulmányait a budapesti és bécsi egyetemeken végezvén, 1880. Veszprém vm.-ben aljegj'zönek és tisztb. fjegyznek
választották. 1885-ben és ismételten 1887. a veszprémi kerület országgsülési képviselül választotta. 1889-ben a képviselház háznagya lett,
1890-ben kinevezték a belügyminisztériumba min.
;

—
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tanácsosnak, ez idötöl fogva a közjogi osztály fnöke. Tíz éven át a szinügyeket is vezette, ez ügyeknek a vallás- és közoktatásügyi minisztériumba
történt áttételéig. Az ö vezetésének ideje alatt
épült föl a kolozsvári új nemzeti szinház és tizenöt
városban nyert állandó hajlékot a színészet az
államköltségen épült színkörök létesítésével. 1906.
államtitkári címet, ezenkívül a Lipót-rend lovagkeresztjétésa Szt. István-rendkiskoresztjét kapta.
Veszprém városa, ahol szegényházat létesített,
díszpolgárává választotta.
Bezeréte, kisk. Bars vm. garamszentkereszti
u. p. Jálna,
j.-ban, (1910) i7í tót és magyar lak.

kérdzk gyomrában és beleiben elgömbforma képzdmény (konkrementum)»
Leginkább a bendben és a recésben fordul el
s összetapadt növényi rostokból (phyto-B.) vagy
Bezoár, a

forduló

szrbl (pili-B.) áll. Tartalmaz foszforsavas meszet, litof ellinsavat és ellegsavat s felületét néha barna vagy feketés, fényes bevonat
borítja. Régebben hathatós óvszernek tartották
a mérgezés ellen. Különösen a keleti B.-ok, amelyek a B. -kecske (Capra aegagrus) és több antilop
gyomrából származtak, voltak keresettek. Kórtani jelentségük abban áll, hogy kérdzéskor a
nyelcsbe, a gyomortartalommal pedig a bélbe
juthatnak és elzárhatják. Kérdzkön kívül mau. t. Garamberzencze.
Bezetta, vörös lakmusszal festett vászonrongy, jomban, sw'tésben, kutyában és madarakban is
melyet kendzésre (innen az arcfestés neve) hasz- keletkezhetnek B.-ok. Ma szivacs helyett mosdóul
Emberben ritkán fordulnak el
nálnak. Azonos a nálunk bécsi rongy néven ismert is használják.
lenyelt

;

—

népies pirosítóval.
vm, tótszigetcsilizközi járáBezi, kisk.
sában, (1910) 940 magyar lak., postahivatal u. t.
Bnese,
Béziers (ejtsd: tieziér)^ arrond. székhelye Hérault
francia départementban, a Canal du Midi és vasút
mellett, pompás kilátást nyújtó domb oldalán, festi szép, termékeny és szelíd éghajlatú vidéken,
(1906) 52,268 lak. Rendetlenül épült. Öt temploma
közül jelentékenyebb a régi székesegyház SaintNazaire (a XII. és XIV. sz.-ból) és a Sainte-Made-

Gyr

;

:

amelyben 1209-ben 7000 albigensit gyilkoltak meg. Színháza homlokzatán Dávid (d'Angers)

leine,

faragványai láthatók. A citadella helyét Riquetnek, a Canal du Midi építjének szobra ékesíti.
B.-ben szeszt gyártanak, kémiai szereket készítenek és selymet sznek azonldvül állatokkal, déligyümölccsel, borral, szesszel, kénnel és brökkel igen élénk kereskedést znek van a városnak archeológiai egyesülete, nyilvános könyvtára
(12,000 kötet), múzeuma és római épület-maradványai. Kr. e. 120-ban a rómaiak meghódították
és Júlia Biterra Septimanorumnak nevezték. 418.
a nyugati gótok, 725. a szaracénok foglalták el,
akiktl 735. Martell Károly visszafoglalta. Kis
Pipin grófokat adott neki. 1209-ben az albigensek elleni háborúban sokat szenvedett. A reformáció korában a hugenották pártján állott. 1633.
falait lerombolták.
Bezika-öböl (törökül besik, bölcs), öböl KisÁzsiában, Tenedos szigettel szemben (a régi Trójánál) 1853. a krimi hadjáratban itt gyülekezett
a francia és az angol hajóhad az 1877— 78-iki
orosz -török háborúban is az angol hajóhadnak
hadmüködö alapul szolgált a Dardanellák ellen.
Bezisztán v. bezesztán 1. Bedesztán.
Bezkij, Ivan Ivanovics, orosz kegyenc, Trubezkoi Iván hercegnek (II. Katalin cárn állítólagos atyjának) természetes fia, szül. 1701., megh.
179ö-ben. II. Katalin mvészeti és közhasznú
tervelnek kivitelét rendesen ö reá bízta.
Bezmér, a Dunától É.-ra tauyázó bolgárok
fejedelme volt Kuvrát után (1. o.) a VII. sz. második felében. A bolgár-szlovén hagyomány szerint csak 3 évig uralkodott. Utóda Aszparuk, az
aldimai bolgár állam alapítója. Úgy látszik, ö volt
Kuvrát azon 4-ik fla, ki 677 körül Pannóniába
költözött az avarok közé.
Beznye, község, 1. Bárábeznye.
;

;

;

;

szrkövek ha valaki

haját, bajuszát, szakálaz apró szrszálakat lenyeli.
Bezoár-gyökér, 1. DorsteniaBezoá,v-kG(^iLe ((Japra aegagrus Gm.),alíeGékefélékhez tartozó emls állat világos, vörhenyesszürke, nyaka oldalt és hasa világosabb, vagy éppen fehér, melle sötét barnás-fekete, farka rövid,
szarvai egyszeren ívesek, hátrahajlottak, csúcsaik egymáshoz közeledtek s mintegy 75 cm.
hosszúak a meglett bak hossza kb. 15 m., farka
20 cm., magassága a marjáig 95 cm. a nstény
jóval kisebb. Perzsiában, a Kaukázusban és KisÁzsia legtöbb hegységében tenyészik, nemkülönben Kréta szigetén. Gyomrában és belében gyakran találhatók szrök és epealkatrészekbl áll6
tömör testek, az ú. n. bezoárok (1. o.), amelyeknekhajdannagy gyógyeröt tulajdonítottak. Lintié
és Cuvier szerint a B. a házi kecskének az se.
ízletes húsát eszik ; a télen elejtett állat hosszúszrii gereznájából rendkívül keresett imaszönyeget, a rö\idszrü nyári bundából tömlket, szarvából kardmarkolatot, puskaportartót stb. készítenek.
Bezobrazov, 1. Alexander, orosz államfórflú,
elbb gárdatiszt volt, majd 1881. a cár védelmére
alakult Ochrana liga feje, megnyerte II. Miklós cár
kegyét is a szibériai vasútról írt emlékiratával s
1903. a cár államtitkára lett. Már 1900. a cár
részvételével részvénytársaságot szervezett a
koreai, Jalu melletti erdk és bányák kihasználására, 1903.
szervezte Koreában az orosz telepi tv ény eket, amelyek els okai voltak a Japánnal kitört háborúnak. A balvégzet háború folyamán megbuktatták s visszavonult falusi jószágára.
2. B; Vladimír, orosz nemzetgazda, szül. Vlau. n.

lát

:

rágja

s

;

:

;

15., mogh. Dmitrovban 1889
Több ízben küldötte ki az orosz kormány hivatalos ügyekben a külföldre. Késbb a
péterA'ári tud. akadémia tagjává s szenátorrá

dimírban 1828 jan.
szept. 10-én.

választották. Mvei: Études sur la physiologie
sociale (1857—59); La circulation íinanciere en

Russie

;

L'economie des mines d'Oural La guerre
Études sur Téconomie nationale

et la révolution

;

;

de la Russie.
Bezold, 1. Friedrich von, német történetíró,
szül. Münchenben 1848 dec. 26. 1875-ben a berlini
egyetemen magántanár lett, 1884— 96-ig az erlangeni egyetemen mködött mint rendes tanár,

:
;

;:

—

Bezout
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jelenleg pedig Bonnban. Müvei: König Sigismund
und die Reichslcriege gegen dieHussiten (Slünchen
1872—1877, 3 köt); Zur Gesch. des Hussitenthimis
(u. 0. 187-i) Briefe des Pfalzsrafen Joh. Kasimir
;

(1882-1893. 2 köt.) Gesch. der Deutschen Reformation (Berlin 1886 s k.).
2. B., Kari Chrístian Ertist, orientalista,
szül. 1859 máj. 18. Donauwörthben 1883. müncheni egj'. magántanár; 1888— 94rig az angol
konnány megbizás;\ból a British Museumban az
ékiratos dokumentumok szakkatalógusát szerkesztette. 189-ír-ben a keleti nyelvek rendes tanára lett Heidelbei^ben. Müvei az említetten kívül
Die Schatzhöhle (szír nyelven is, 1883—88) Die
Tontafelsammlungen des British Museum (Berlin
:

;

;

lb88)

:

The

Teli el

Museum (London

Amama tablets in the

British

Orientál diplomacy (u.
Ninive und Babylon (Bielefeld 1903)
o. 1893)
Die babylon.-assyr. Keilinschriften und ihre Bedeutung f ür das .AJte Testament (Tübingen 1904)
Babylon.-assyr. Texte, I. Die Schöpfungslegende
(Bonn 1904); Das arab.-aethiop. Testamentum
Adami (Giessen 1906). Kiadja a Zeitschrift für

1892)

;

;

;

.\ssjTÍologie

c.

folyóiratot.

B., Wilhehn von, elsrangú német fizikus, fleg meteorológus, szül. 1837 jún. 21. Münchenben,
megh. 1907 febr. 17-én Berlinben. 1866-ban a fizikának rendkívüli, majd 1868. rendes tanára lett
a müncheni egyetemen, ill. politechnikán, 1878.
szervezte a bajoroi"szági meteorológiai szolgálatot, 1885-tól a berlini egyetemen a meteorológia
rendes tanára s a meteorológiai intézet igazgatója volt. Utóbbi minségben az intézetnek mintaszer szervezésével és a potsdami obszervatórium
létesítésével szerzett érdemeket. Gazdag munkásságot fejtett ki a meteorológia terén, sokat foglalkozott a légkör termodinamikájával, az aerológiai kutatások eredményeinek értékesítésével,
a földmágnességgelstb. Értekezései összegyjtve
Gesammelte Werke aus den Gebieten der Meteorologie und des Erdmagnetismus (Braunschweig
1906) címen jelentek meg. V. ö. Hellniann, W. v.
B., Gedáchtnisrede (Braunschweig 1907).
Bezout, Etienne, francia matematikus, szül.
3.

Nemoursban 1730 márc.

—

Bha^ralpur

mányait Moszkvában végezte,1864-67-igVilnábaQ
volt alkalmazva a tanfelügj-elóségnél, 1867— 79-ig
a moszkvai eíryet. könyA-tári tisztvisel jo, azután
a charkovi egyetemen a szláv nyelvészet tanára.
Érdeme inkább idegen gyjtések kiadásában áll,
mint a rendesen szertelen és nem nagyon tudományos megjegyzésekben, melyekkel kísérte ó adta
ki az els nagyobb bolgár népdalgyüjteményt Vénelin, Katranov és mások g\-üjtésébl
Bolgarskija
pésni (Moszkva 1855); idegen orosz népdalgyüjteményeket, Kirejevszkijét (1860-1874) és Rübnyikov gyjtésének 2 els kötetét (1861—62) a Kaléki perechozije (Átvándorló nyomorékok) c. gyjteményben is (u. 0. 1861—64, 6 fz.) fölhasznált
idegen anyagot a fehérorosz népdalokban Bélo;

:

;

;

russkija pésni (1871) a bevezetés

csaknem

fél-

akkora, mint a szövegkiadás. Kiadta a szlavofll
.A.kszakov Konstantin filológiai müveit (a Vremennik 25. köt.) és a szerb Krizsanics két müvét
(u. 0.

1860-61).

Bezter. Régi magyar személynév s mint Kubinyi Ferenc mondja (A régi mag>'arok személynevei 9. 1.), a Buld V. Buldu névA'el együtt csupán ez került az ösmagj'ar nevek közül a keresztnevek közé a Szt. Gellérttel együtt vértanúságot
szenvedett Besztrid és Buld püspökök révén. A
Nána-B. nemzetségnél volt hí^ználatos.
Bezzenberger, Addlhert, hírneves indogermanista s egyszersmind kitn archeológus, szül.
Kasselben 1851 ápr. 14. A szanszkrit nyelv és
indogermán összehasonlító nyeh'tudomány tanára
a königsbergi egj^etemen. Nevezetesebb munkái
Beitráge zur Gresch. der litauischen Sprache (Göttmgen 1877) ; Litauische Forschungen (u.o. 1882)
Lett. Dialektstudien (u. o. 1885) Cber die Sprache
der preuss. Letten (u. o. 1888) Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner (Stuttgart 1889) ürkunden des Prov.-Archivs in Königsberg (1894) Aktenstücke des Prov.-Archivs in Königsberg 1786—
1820 (1898) B. szerkesztésében jelent meg Göttingenben a Beitráge zur Kundé der indogerm.
Sprachen, mígnem ez a Kuhn-féle Zeitschrift für
vergleichende Sprachforschunggal egyesült.
Bezzent, 1. a csukókés pengéjének nyakrésze,
mely a késtok hátában lev ragénak szegül, mikor nyitják v. becsukják 2. a puska ravaszának
bels része: 3. a szódaszifon nyomója máskép
;

:

;

;

;

31., megh. 1783 szept. 27.
Legnevezetesebb mve: Théorie générale des
equations algébriques. Ebben állította fel a róla
nevezett tételt. Az algebrai egj'enletekre vonat- hezzegetö.
flat major (ang.), a. m.
kozó vizsgálataiért a francia akadémia 1758. tagdur.
jává választotta. B. tétele szerint ha n ismeretflat luiuor (ang.) a. m.
moll (1. o.).
len közt adva van n egyenlet, akkor bellük n—1
Bgc, növénynevek mellett Bunge A. (1. o.)
ismeretlent eliminálván, a kiküszöbölési rezultáns nevének rövidítése.
foka nem lehet magasabb, mint az egyes egyenBh., állatneveknél Borkhausen M. B.(l. Borkh.)
:

:

fokszámának sorozata.
kisk. Ung vm. ungvári j.-ban, (i9io) 1704
tót, magyar és német lak., postahivatal; u. t.
Ungvár.
Bezsán, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (i9io) 434
oláh lak. u. p. és u. t. Marossolymos. Mátyás király 1459. Sólymos tartozéka gj-anánt Bossáhjt,
a mai B.-t, Héderfaji Ist\án és Szentiványi Miháyl
beszterczei vámagyoknak zálogosította el 2000
letek

Bez,

;

frtért.

Bezsombolyázás, 1. Besavanxjítás.
Bezszonov, Péter, orosz nyelvész, szül. Moszkvában 1828., megh. Charkovbanl898 márc. 6. Tanul-

B
B

B
B

nevének rö\idítése.
Bhadrakáli, egy istenn neve a hindu mitológiában. Késbb Durga istennnek neve, ki a Himavat
leánya és Siva isten felesége volt.
Bhagalpnr, az indiai brit Bengal provinciának
egjik kerülete. Nagysága 53,121 km*, lakosainak
körülbelül 8.800,000. Majdnem egészen sík
vidék, a Gangesz és annak számos mellékvize öntözi. É,-i része belenyúlik a mocsaras «terai» zónába, D.-i felében áthatolhatatlan bozót van,
amelyben tigris és elefánt tanyázik. Klímája
forró és egészségtelen, a malária és éhínség gj-akori. Jelentékeny a rizs-, gabona- és indigóterme-

száma

—

Bhagavad-gita
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5 járásra oszlik, ú. m. B., Santal, Parganas
Maldah, Monghyr és Pumiah. Fvárosa, B., a
Gangesz jobbpartján éptQt, aDelhi-Kalkuttavasút
állomása 48 km.-re a tengertl, (i9oi) 75,760 lak.
Bhagavad-gita (felséges ének), elme egy indiai
teozóf szellem tanköltemónynek, mely a hinduk nagy eposzának, a Mahá-bháratának epizódja,
mint ilyen van befoglalva a 3-ik, vagy Nanaparvan nev könyvbe. Magas költi szépségekkel
megáldott, 18 fejezetre oszló, az egész hindu vallásbölcseletet eklektikus szellemben felölel hsi
ének. Kiadta jegyzet és remek latin fordítás kíséretében A. W. v. Schlogel (Bonn 1846). Németül
és angolul igen sok fordítása van, legnevezetesebb
a W. V. Humboldt készítette, mely a Gesammelte
Werke I. köt. jelent meg. V. ö. Kégl S., B. (Értek.
a nyelv- és széptud. kör. XXI. k. 5. sz., 1910).
Bhagavant vagy BJiagaván, egy szanszkrit
melléknév, mely felségeset, boldogot jelent; de
mint fnevet istenek neve gyanánt használják a
buddhisták könyveiben.
Bhagavata, szanszkrit szó, jelentése a KrisnaVisnura vonatkozó. Neve egy epikai költeménynek B.-Purána alakban, egyike a legterjedelmesebb puránáknak. Kiadta és francia fordítással
kisérte B. Burnouf et Hauvette-Besnault 4 foliokötet (Paris 1840—1884).
alakja,
Bhagavati, a bhagavant szónak
lés.

—

sástra
I.

Bhatgaon-

cím

1894)

cím

mely talán a Kr. u..
Ki van adva a Kávyamálá{BomhiLY

régi darabnak,

sz.-ból való.

gyjteményben

és Grosset-tl

I,

köt.

(Paris 1898).

Bharatpúr, indiai város és tartomány neve, 1.
Bhartpür.
Bháravi, hindu eposzíró a X. sz.-ból. Szerzje
a kiráiárdzsúnija (Kirata és Ardzsúna) cím 18énekes eposznak, mely tárgyát a Mahábháratából
vette és Ardzsúna hímeves hsnek a Kirátaalakba öltözött Siva istennel való harcát énekeli
meg. Nyelvezete igen mesterkélt. Els kiadásai
1814 és 1847-bl valók. Kirátárjániya with thecommentary of Mallinátha, ed. by Narayana Bálakrisna Goda Bole (Bombay 1885, 2. kiad. 1889).
Németre fordította Schütz, de csak 2 énekét (Bielefeld 1845).

Bharocs, indiai város, 1. Barocs.
Bhartpúr (Baratpur, Bhurtpore), angol fenhatóság alatt áUó fejedelemség Radzsputanában,.
5113 km', (1910) 626,666 lakossal. Alacsony halomvidék, nagyon kevés folyóvízzel, szorgalmas hindu
lakói öntözéssel

mvelik

földjüket.

Az adót nem

maharadzsának 3 millió rúpia bevétele van
s 1064 fnyi katonaságot tart. Hasonló nev fvárosa a Radzsputana vasút mellett, azeltt igen
fontos vár, de 1805. Lord Laké megtörte ellenállását, 1825. pedig Lord Combermere falait leromjelentése felséges, boldog. Rendesen neve Durgá- boltatta. Lakosainak száma 43,000.
Bhartrihari, szanszkrit lírai költ, aki talán
nak, a Siva isten nejének valamint Laksmtnak,
azonos a hasonló nev grammatikussal; élt a
Visnu feleségének.
Kr. u. VII. sz. els felében és többször buddhista
Bhagelkand, 1. Baghelkand.
Bhagirathi, 1. a Gangesz egyik forrásfolyója, barát lett, majd ismét a világi életbe lépett át. A
amely a hasonló nev glecserbl ered, a 7740 m. neki tulajdonított Urai költemények (legtöbbször
magas Kamet csúcs lábánál.
2. 5-, a Gangesz gnomikus jellegek) 3 csoportba vannak osztva:
deltájának egyik ága, amely Kalkuttánál ömlik 1. A szerelem 100 dala ; II. Az életböleseség 100
a tengerbe.
dala és III. A lemondás 100 dala. India legjobb
Bhákhá, a szanszkrit hhásá a. m. nyelv, szóból lírai költje. Mveit kiadta P. v. Bohlen (B.-s Senszármazó romlott elnevezése a X. sz.-ból a prákrit- tentiale, Berlin 1883), lefordította ugyancsak P. v.
ból támadt (a nép ajkán keletkezett) nyelvnek, Bohlen (Hamburg 1835) és Böhtlingk
Indische
mely a ma beszélt hindi és hindosztáni alapja
Sprüehe (2. kiad. Petersburg 1870—73) és egy
Bhaino, a kínaiak szerint Szing-hai-cin, város részét Rückert Zeitschrift für die Kundé des MorFels-Birma tartományban, az Izavaddi mellett, genlandes I. köt. (Göttingen 1837). V. ö. Pavólini,
200 km.-re Kína határától, 9000 lakossal. Lakói Poeti d'armore nell India (Plorenz 1900); La
kínaiak, birmaiak és a san törzshöz tartozó népek. Terza, Actes du 12. congrés des Orientalistes
Eddig tudnak feljutni az angolok sekélyjáratú (u. 0. 1901).
gzhajói, ezért srégi idk óta fontos keresked
Bharucs, indiai város, 1. Barocs.
város, ahol a Dél-Kinából származó selymet, teát,
Bhásá (szanszkrit) a. m. nyelv.
rebarbarát és nemes fémeket cserélik be gyapotBháskara {acarja a. m. tudós melléknévvel),
árukkal és más angol iparcikkekkel. A kereske- indiai liíres asztronómus, szül. 1114. Kr. u. Ó renddelmet kínai karavánok közvetítik.
szerezte a hinduk matematikai és csillagászati
Bhandara, az indiai brit Central Provinces tudományát. Nagy munkája, a Siddhanta-siromani
Nagpur kerületének egyik járása, területe 10,158 (a. m. csillagászati fejdísz) els része (neve lAláflzetö

;

nnem

:

;

—

:

:

km«, 750,000 lakossal. Dzsungelekkel

halom vidék, egészségtelen klímával.
tek vasbányászattal foglalkoznak.

borított

A benszülöt-

Fvárosa

B.,

váti) aritmetikát és geometriát foglal magában
(szanszkrit eredetijét (Kalkutta 1832), kiadta angolul Taylor (Bombay 1816) és Colebrooke (Lon-

don 1817). A második rész (Vidzsa-ganita) algebrát, a harmadik és negyedik rész asztronómiát
Indiában termesztett kender (Cannabis sativa) tartalmaz. A harmadik rész megjelent a Bibliomelyet némelyek tévesen Cannabis indica né- theca indica-ban angol fordítás kíséretében.
ven, külön fajnak tartanak
leveleibl és félig
Bhat, az énekesek kasztja India É.-i tartoérett termésébl. A B.-ot vagy mint a dohányt mányaiban. Több osztályra oszlanak, szenteknek
szíják, V. cukorárúkkal megsütik és úgy élvezik. tartatnak. Valóságban csak az utazókat kísér
Bhar, 1. Bahar.
énekes koldusok. Számuk igen nagy.
Bharata, egy mondabeli indiai bölcs, szerzje
Bhatgaon (Bhatgong a. m. Bhat városa v.
állítólag egy drámáról és színházról szóló Nátja- DMrmaputra, a törvények városa), város Nepál

fémárukkal és gyapjúszövetekkel kereskedik.

Bhang

—

(növ.),

kelet-indiai készítmény, a Kelet-

—

—

Bhatti
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indiai államban, 1200 m. a tenger szine fölött,
több palotával, brahman és buddhista kollégiummal, rézedény kereskedéssel, 30,000 lak. régebben a brahmánok kedvelt lakóhelye.
Bhatti, ogy jeles müéposzlró neve az ó-ind
irodalomban, aki a Kr. a. VI. v. Yll. sz.-ban élt
Valatha tartományban. A róla nevezett nagy költeményben, a BhattikáN-ya-ban (a. m, Bhatti versei)
Ráma tetteit énekeli meg. Tudákos jelleg
kiadta Govinda Sankara (Bombay 1887). Német
fordítását megkísértette 5 éneken Schütz (Bielefeld 1837).
Bhavabhuti, hindu drámaíró, a Kr. u. VIII.
sz.-ból, ót tartják Kalidásza után a legjobb drámaírónak. Mvei: 1. Málatimádhava (Málati ésMádhava)a hinduk Romeo és Júliája, kiadta Bhandarkar (Bombay 1876) és angolul H. H. Wilson
Theatreof the Hindoos. Fritze a Reclam-féle üniversal-Bibliothek-ban (Leipzig 1883). A másik két
müve a Rámáyana mondájából van véve, A Maháviracarita (a. m. a nagyhs története) tartalmazza a Ráma mondáját és gyzelmét Rávanán,
kiadta Trithen (London 18^) és K. P. Parab.
(Bombay 1892) fordította Pickford (u. o. 1871. Az
Uttararámacarita (Ráma további története) rajzolja Ráma nejének, Sitának számzetését, szenvedését és végre Rámával való újabb egj-esülését
(kiadva Bombay 1899. és több ízben. Angolul H.
H. Wilson, franciául von Névé Bruxelles et Paris
1880). V. ö. Klein, Greschichte d. Dramas és
BorooaJi, B. and his place in Sanskrit litterature (Kalkutta 1878).
;

m,

Bhavalpur, 1. Bahavalpur.
Bhávani, indiai istenn, Bhava feleségének a
neve. Siva nejével, Parvati-val is azonosítják.
Bhavnagar, fvárosa az ugyanilyen nev h-

bérállanmak (területe 7407 km*, lakóinak száma
Bombay indiai brit presidencyben kikötváros, a Cambay-öböl partján, de nehezen
hozzáférhet. 58,000, nagyobb részben hindu lakossága gyapotszövéssel és gyapotkereskedéssel
555,000)

;

foglalkozik.

Bhiksu (a. m. koldus), neve a buddhista és
egj-éb kolduló szerzeteseknek, kik letették a sze-

—

Bhután

10 km. -re fekv rombadölt buddhista kolostornak romjait számos zarándok látogatja.
Bhima, a Krisna folyó mellékvize Indiában.
A Ny.-i Ghats hegységben ered, és 594 km. hosszú
út után Raitsurtól É.-ra ömlik a Krisnába.
Bhim-Gora, a hinduk búcsujáróhelye az indiai
brit Bombay presidency Saharanpur kerületében,
ott, ahol a Gangesz a hegyeket elhagyja
az ott
attól

:

lev

tó vize hitük szerint minden bnt lemos.
Bhivani, az indiai brit Pendzsab tartomány

Hisszár kerületének f városa,a Radzsputana vasút
egjik oldalága mellett, 35,500 lak., akik élénk ke-

znek.
1. hbéres állam az indiai brit Central
provincesben, 17,745 km^ területtel, lakosainak
száma (1901) 665,961. Az indiai Centrális platón
reskedést

Bhopal,

fekszik, 800 m. közepes magassággal, D.-i részében a Vindhya hegység vonul át határfolyama
a Narbada. Keresztülszeli a Bombay- Allahabad
és a Gangesz-vasút, Fejedelemnje az angoloknak évi 480,000 K adót fizet, jövedelme 6.432,000
K. 1723-ban a nagymogulnak egyik afgán helytartója függetlenítette magát, mint B.-i naib.
Utódai 1818. kötöttek az angolokkal szerzdést,
amely ma is érvényben van.
'2.B.,a. hasonló
ne\' hbéres áUam fvárosa, vasúti állomás a
:

—

Betwa mellett, (1901) 77,023 lak. Fallal körülvett
ers vára van, ezen kívül épült az uralkodó paloamely mellett két nagy mesterséges

tó van,
a várost vízzel.
Bhot (tibeti nyelven Bod-pa, hindu nyelven
Bhutjá), a tibetiek egyik ága, mely Tibetet, Bhutánt, Szikhimet és Nepált lakja. A hindukkal összeelegyedve és a tibetiek sajátságait megtartva, a
tája,

ezek látják

el

Ny.-i Himalája területén találhatók. A többférjüség uralkodik köztük. Nyelvük és írásuk azonos a
tibetivel. Egyházi fejük a dalai láma.
Bhotan, ország, másként Bhután (1. 0.).
Bhrign. A védákban félisteni lények elnevezése,
kik a tüzet az embereknek megszerezték. Ez volt
a neve egy híres papi családnak is. A késbbi
hindu irodalomban B. Brahmának a fia.

Bhudzs, fvárosa az

indiai brit

Bombay

presi-

dencyhez tartozó Cutoh hbéres állaronak, 206 m.
magasan, kis erdítménnyel. Van több mecsetje,
hindu fiskolája, könyvtára és állami fogháza.
Lakosainak száma 25,500 (i9oi).
Bhoinaga, földmiveskaszt El-Indiában.
Bhurtpore, 1. Bhartpur.
Bhúta (a. m. a lett, származott ; ebbl szellem,
manó, démon). A délindiai népek így hívják a
természeti erk és a kimúltak szellemeit. A bálványképek különféle állatalakot (disznó, kakas
vagy ember) mutatnak, rendesen furcsa ruházatban, nagy karddal. Vadkanok, bivalyok, tigrisek
és más a vetésre ártalmas állatok vannak a B .templomokban. Ezeknek a tisztelete a vad táncokból,
trombitálásból, tányérok és kardok összeverésébl áll, addig, míg a pap az rültség állapotába
nem jut, mint az északázsiai népek sámán tisz-

génységi fogadalmat és kötelezve vannak csak
alamizsnából élni.
Bhil, bhilla v. nisáda. Kelet-India egyik sbenszülött népe, melyet a késbb bevándorolt
ázsiaiak egészen háttérbe szorítottak és beolvasztottak, úgy hogy ma már csak a hegységekbe viszszaszoruít részük tartotta meg függetlenségét.Falvaikat mindig a magaslatokra építik és minden
ház egy-egy kis vár módjára van megrósítve a
falvakat átjárhatatlan tövisnövények él sövénye
veszi körül. Számuk mintegy V!^ millió, elszórva
a Satpura és Vindhya bércei között. Bár az angol
uralom lehetleg kedvez nekik, még egyre lázonganak. A B. magas termet, rövid karú, dolichokefalus nép. Nagy szája, vastag ajkai, széles vastag orra, fekete haja, erós növés szakálla által
elüt szomszédaitól. Poligamiában élnek, ügyes teletében.
vadászok, csak nyíllal dolgoznak, bár mint angol
Bhután, (Bhotan), független ország a Himakatonák a fegyverrel is tudnak bánni.
lája K.-i részében, Tibet, Szikkim, Asszam és BenBhilsza (Bidisza), város az indiai brit Gwalior gal között. Területe 34,000 km*, lakossága (1910)
hbéres államban, a Betva folyó jobbpartján, er- 250,000. Nagyrésze a Himalája magas gerincei
dítménnyel és 10,000 lakossal. Templomát és az között van, 7000 m.-nél magasabb csúcsokkal (Cso:

;

;

—
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molari 7298), csak D.-i része a hegység elövidéke,
ahol a Bramaputrába siet folyóvizek mélyen bevágták völgyeiket; legnagyobbak a Monasz és
GsSdavar. A mély völgyek között lev széleshátú
halmokat a benszülöttek dwars, kapuk néven nevezik. Klímája, hasonlóképen a növényzet, a magasságtól függ, a völgyekben trópusi, a magas
hegycsúcsokon havasi. Állatvilága gazdag, megél
az elefánt, tigris, leopárd, medve, vaddisznó és a
szarvasnak több faja. Lakói magukat bhutjának
nevezik, vallásuk buddhista. Kormányformája a
XVI. sz. közepétl 1907-ig dualista volt, azaz két
uralkodója volt, az egyik a deb-radzsa világi, akit
3 óvenkint választottak s az angoloktól évi dijat
kapott, másik az egyházi fnök, a darma-radzsa,
akinek hatalmát gyermekei örökölték s olyanforma tiszteletben állt, mint a dalailáma Tibetben.
Melléjük angol ügyviv s állandó minisztertanács
volt kirendelve. 1907. a két uralkodó helyett egy
maharadzsát választottak, még pedig örökletes
joggal. A fhivatalnokok ós a nagyszámú papság
kapzsisága az ország fejldését nagyban hátráltatják. Az ipar jelentéktelen. Kivitelre kerül aranypor, mézga, viasz, só, narancs, selyem és ló.
Állandó katonasága a várak rségén kívül nincs,
ezeknek a száma 6000. Nagyobb városai Panakka
(1222 m.), a radzsák téli és Tassziszudon (2225)
a nyári tartózkodó helye, Paro, Tongsa, Taka és
Biaka. Legnagyobb kolostora Tasichozongban van.
Követeinek megsértése és a határvillongások
miatt Anglia 1863. háborút vitt ellene, amely
1865. szerzdéses megállapodással végzdött, ez
szabja meg ma is Anglia és B. viszonyát. V, ö.
Accounts relating to the Trade by Land of British
India with Foreign Countries, Calcutta, évenkint
Report on Explorations in Sikkim, B. and Tibet
1856—58 Edited by Lyeut-Colonel G. Strahan
(Dehra Dun 1889); Reports of expedition through
B. in 1906 and 1907, By J. C. White London;
;

Remsie, Bhotan and the story of the Dooar war
(London 1866) Sandberg, Bhotan the Unknown
State (Kalkutta 1898); White, Sikhim and B.
(London 1909).
Bhutja, 1. moí.
Bi, a bizmut kémiai jele. A latin szavakban
;

a. ra. kétszeres,

ketts,

pl.

:

bieeps, kétfej.

Bia (gör.), az eró's^a A; fogalmának megszemélyesítése a görögöknél. Pallas és Styx leánya. Ó láncolja Hephaistos parancsára Kratos (a. m. er)

bátyja segítségével Prometheust a sziklához.
Bia, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm. biai
j.-ban, (1910) 3182 magyar ós német lak. a járási
szolgabírói hivatal széke, takarékpénztár, vasüti
állomása Torbágy, postahivatal és telefonállomás,
csendörörs régi község, hajdan gr. Sándor Mór
;

;

tulajdona. Jó kbányái vannak. Környékén tavak
voltak, melyeket 1781— 1811-ig lecsapoltak. A

Szarvas hegy alatt hg. Mettemich-féle vadászkastély, a Sándor-család mauzóleuma, kis nyaraló-

—

Biancavllla

legnagyobb, mintegy 400 házzal.

1875-ben

Mae

Qregor látogatta meg és közölte róla az els

hi-

teles tudósításokat.

Biacromialis vonal. Az ember méretei között a
két váll fels széle (aeromion) között megvonható
egyenes a B.
A két ülgumó (os isehii) közt megmérhet vízszintes vonal a hiiscliiadicus vonal.
Biaeuiii(lat.), a görög píaiov szóból származik,
az ellenérvelésnek az a módja, mellyel az ellenfél az állító bizonyító félnek érvét ellene fordítja.
Ha pl. a vádló a gyilkossággal vádolt ellen a
bnösség bizonyítására azt hozza fel, hogy vádlottat a hulla eltt találták, s a vádlott azzal felel
igaz, de ép ez bizonyítja ártatlanságomat, mert
ha én lettem volna a gyilkos, nem maradtam

—

volna ott.
Biafra-öböl, a Guineai-öböl legkeletibb nyúlványa a Formosa ós San Joao-f okok közt, mintegy
900 km. hosszú partvidékkel. Az É.-i része a Rio
del Reyig alacsony és iszapos ez utóbbi mellett
emelkedik a Kamerun-hegy; innen túl a part
homokos, mögötte lépcszetesen hegyek emelkednek.
Biagio, Vincenzo, olasz fest, 1. Catena.
Biaionietaniorphosís (növ.). A közvetlen
alkahnazkodás alatt ma egymástól lényegesen
eltér két folyamatot értenek egyrészt a hasznos változásokat, amelyeket az organizmusok ingerek folytán szenvednek, másrészt olyan változásokat, amelyekkel szokatlan ingerekre (túlmagas h, szokatlan fény, nedvesség, megcsonkítás stb.) válaszolnak. Az elsket Ijotsy a ((közvetlen alkalmazkodásnak)), míg utóbbiakat B.-oknak nevezi, megjelölve ez utóbbival azokat az
alakokat, amelyeket a növény a rendes fejldés
;

:

folyamán

ölt

magára.

Biala, 1. a Beszkidekben ered és a Visztulába
torkoló Ids 35 km. hosszú határfolyó Galícia és
osztrák Szilézia közt.
2. B. Több helység neve
Galíciában; köztük legjelentékenyebb az ugyanily
nev kerületi kapitányság székhelye a B. partján,
vasút mellett, (i9oo) 8257 lak. jelentékeny posztószövéssel, azonkívül tégla-, szappan-, gép- és
papírgyártással. Brody után Galícia legnagyobb
sertéspiaca és a szállítóüzlet fhelye.— S.B., város
Orosz-Lengyelországban. L. Bjela.
Bialah (Biyala), helység Gharbieh egyiptomi
tartomány talkhai kerületében, El-Manszurahtól
ÉNy.-ra, 10,005 lak.
Bialik, Chájim Náchmán, a jelenkor egyik
legnagyobb héber költje, szül. 1873. Radiban
(Oroszország), ahol apja erdfelügyel volt. B.
a saját, valamint az orosz zsidóság nyomoruságának hatása alatt leginkább mélabús lírai
verseket írt. Híresek az orosz pogromokra írt
Harag dalai (Síró házáám). B. versei közül, amelyek számos kiadást értek (Varsó 1902, Krakó
1908), sokat lefordítottak különböz európai

—

;

nyelvekre is.
Bialka, a Magas-Tátra egyik legnagyobb folyóvize, ered annak É.-i oldalán s szép völgyben É.-nak
tartva, a Dunajeezbe ömlik.
Bialystok, 1. Bjelosztok.
Biabanak, utak csomópontjául szolgáló oázisBianca (ol.), ni név, a. m. Blanka.
csoport a nagy perzsa sivatagban Jezdtöl 200
Bianoavilla (a régiek Inessa-ja), város Catania
km.-nyire nyolc faluval, amelyek közt Khur a olasz tartományban, az Btna déli lejtjén, vasút
telep, keservízforrás, Torbágyhoz közel igen
csinos vidéken. A község mellett a török eltti
idbl való templomrom. V. ö. A Bajna-B.-i uradalom (Jószágismertetés IV., Budapest 1877).

—
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—

Bianco

tanulmányainak
Nizzában a történelem tanára, azután a torinói
Liceo Cavour igazgatója lett. 1871-ben a piemonti
mut néven ismeretes.
Biancheri (^tsd biaakéri), Giuseppe, olasz politi- levéltárak igazgatójává nevezték ki. 1881-ben
kus, szül. Ventimigliában 1823 febr. 16., megh. szenátor lett. Müvei Geográfia storica comparata
Torinóban 1908 okt. 26. Mint Cavour és utóbb degli start antichi d' Itália (1850) La storia della
Minghetti barátja már 1853. tagja lett a szard és poiitic? austriaca rispetto ai govemi e ai sovrani
kéeöbb az olasz parlamentnek. 1867-ben tengeré- italiani dal 1791 al 1857 (Savona 1857) II conte
szeti miniszter volt, majd a második kamara el- Camillo di Cavour (Torino 1863) Storia documennöke lett, mely méltóságban 1869—76, 1884—92, tata della diplomazia europea in Itália dal 1814
1894—95 és 1897— 98-ig példás részrehajlatlan- al 1861 (1865—72, 8 köt.) Storia della monarchia
piemontese dal 1773 al 1861 (ez fömunkája, Torino
sággal vezette a tárgyalásokat.
Bianchi (eütsd: bianki), 1. Bianka (családi nevén 1877—84, 4 kötet, nem teljes): La politica di
Schwarz Berta), kiváló koloraturénekesnö, a Ma- Massimo d'Azeglio dal 1848 al 1859. Documenti
gyar Kir. Operának tíz éven át primadonnája, etc. (1884) kiadta Cavoumak d'Azeglio Emánuel
marquesehez intézett leveleit (Torino 1885).
sztil. Heidelbergben 1858 jún. 27. 1895-ben megBianchi-Ferrari, Francesco de, olasz fest,
vált a budapesti operától, pár évig Németországban énekelt s nóiU ment Pollini hamburgi szín- szül. 1460 köi-ül, megh. 1510 febr. 8. Modenában.
igazgatóhoz. Híres szerepei voltak Melinda, Hoff- Mint a korabeli modenai iskola legtöbb tagja, ó
mann meséiben a hármas ni szerep, Rosina, Lu- is a ferraraiak hatásán fejldött. Ezekre emlécia di Lammermoor stb., amelyeket kifogástalan keztetnek szikár alakjai, tlük tanulta a részletek éles megflgj'elését s nem ritkán nyers visszamagyar nyelven énekelt.
2. B; Friedrüh, br., Casa-Lanza hercege, osztr. adását, s azt a technikai sajátosságot, hogy a fétábornok, szül. Bécsben 1768 febr. 10., megh. aro- nyeket párhuzamosan haladó finom fehér vonahitschi fürdben 1855 aug. 21. Kitnt a török (1788) lakkal rakja fel. A bolognaiakra, s jelesül franés francia (1792
97) háborúkban, nevezetesen ciára vezethetk vissza a fémekhez hasonló viNémetalfödön és Olaszországban, szintúgy 1809. lágítású színei s tájképi hátterei. Valószínül^ ó
Aspem mellett és különösen a pozsonyi hídf vé- volt a Correggio els mestere. Fmvei: Krisztus
delmében. Davoust minden erfeszítése dacára keresztrefeszítése (a modenai képtárban, els isnem birta a B. -tói védelmezett ligetfalvi sáncokat mert alkotása) Trónoló Madonna, szentekkel (a
és a hídft hatalmába keríteni, mely csak a fegy- berlini Kaiser Friedrich-Museumban, s a modenai
verszünet értelmében került francia kézre. Részt S. Pietro hasonló tárgyú képe (1500 után).
vett a nagy orosz hadjáratban(1812),harcolt Drezda
Bianchi -Giovini (ejtsd: Wanki-dasovini), Aurelio,
és Lipcse mellett s egy osztrák hadtest élén déli olasz történész és hirlapíró, szül. Comóban 1799
Franciaországba nyomult (1814). Azután Olaszor- nov. 25., megh. Nápolyban 1862 máj. 16. Az
szágba küldték Murát ellen, kit Tolentino mellett osztrák rendrség zaklatásai miatt 1830. Capo1815 máj. 1. meg\'ert s gyztesen bevonult Ná- lagóban (Svájcban) telepedett le, hol folyóiratokat
polyba. Ezért a hálás IV. Ferdinánd, Nápoly ki- adott ki s 1837. megkezdette fmvét: Storia dei
rálya, casa-lanzai herceggé tette. 1824-ben Treviso papi, mely egyes hiányai dacára nagyszabású s
melletti birtokára (Magíiano) nyugalomba vonult. tudományos készültséggel írott munka s csak sajV. ö. Schükovszky, A pozsonyi hídf ostroma (M. nálni lehet, hogy B. be nem fejezhette. 1842.
Hadtört. Közlem. 1895).
visszatért Milanóba, hol állandóan történeti tanulmányokkal foglalkozott. 1848. Piemontba ment s
3. B.yFriedrkh br., osztr.táborszemagj',az elbbinek íla, a Mária Terézia rend lovagja, szül. Po- átvette az Opinione szerkesztését, melynek éle
zsonyban 1812 nov. 24., megh. Emsben 1865 szept. Ausztria és a pápa ellen iránjTilt. 1853. a L'Unione
28. 1848-ban Custozza, Volta mellett, 1849. pedig c. lapot alapította, meUyel 1860. Müanóba, 1862.
a novarai csatában tnt ki. 1849-ben Magyaror- pedig Nápolyba költözött át. Nevezetesebb mvei
szágba küldték, hol Haynau alatt a Gyr, Ács és még Vita di Paolo Sarpi (Lugano 1836) és Storia
Komárom melletti csatákban vett részt. Számos da' Longobardi (1846, befejezetlen).
rendjelet kapott. 1854-ben táborszemagy lett,
Bianchini (ejtsd biantini latinosan Blanchi1855— 57-ig a Moldvába nyomult osztrák hadtes- nius), Francesco, olasz csillagász és archeológus,
tet vezényelte, 1858. pedig mint táborszemagy szül. Veronában 1662 dec. 13., megh. 1729 márc. 2.
nyugalomba vonult.
Titkára volt annak a bizottságnak, mely XI. Ke4. B., Luigi, olasz matematikus, szül. Parmá- lemen pápa megbízásából a naptárjavítást készíban 18£6 jan. 18. Pisában tanult s u. o. 1886. tette el. Veronában szobrot emeltek neki. Fbb
egyetemi tanár lett. Müvei Lezionidi geometria mvei Storia universale, provata co' monumenti,
ció beálltával egészen történeti

mellett, termékeny f öldön,(i9oi)13,358, nagyobbára
albán lak. Szicília ezen részének pamutja B.-i pa-

élt.

:

:

;

;

;

;

;

:

—

;

,

I

:

.-

:

;

:

:

diflerenziale (Pisa 1894, 1902— 3, 2 köt.); Lezioni e flgurata co' simboli degli antichi (Róma 1697.
sulla teória dei gmppi e dei equazioni algebrichi és 1747). Kiadta Anastasius pápai titkárnak híres
(u. 0. 1900) ; Lezioni sulla teória dei funzioni di forrásmvét az els pápákról (I. Miklósig): De
variabili ccmplesse (IfOl); Lezioni sulla teória vitis romanomm pontificum, melyet unokaöccse,
dei grappi continui (1£03). 1800 óta az Annali di B. Giuseppe, folytatott (Róma 1718—35, 4 köt.,
Matematica (Milano) kiadója.
újabban Aniratori «Scriptores»-eiben.) Életrajzát
b.B; JSúcmede, olasz történetíró, szül.Reggió- megírta Mazzaloni (Verona 1735).
ban 1818 szept. 20., megh. Torinótan 1886 febr.
Bianco v. Uavco (ol.) a. m. fehér. A szót a
6. 1848 -tan mint a modenai ideiglenes kormány kereskedésben általában oly ügjiratok jelzjéül
tagja élénk részt vett a politikában.
reak- használják, amelyeket a kötelezett léi aláír anél-
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Séaii

Non

Ijewtkcma.

ÜL

köt.
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: .

hogy az ügyirat minden lényeges részében
volna töltve. Eszerint B.-váltó az olyan váltó,
amelyet az intézvényezett elfogadó aláírásával
lát el, még mieltt benne a váltóösszeg, a lejárat,
a rendelvényes neve v. a váltó valamely más törvényes kelléke ki volna téve, a váltó tulajdonosára bízván, hogy a hiányzó részeket saját tetszése szerint vagy elzetes szóbeli megállapodás
értelmében kitöltse. Az elfogadóra nézve ebbl
ered veszély kézenfekv, mert a váltó jóhiszem
megszerzjével szemben nem élhet avval a kifogással, hogy a váltó kitöltése nem a váltó els
tulajdonosával kötött megegyezés értelmében történt. B.-forgatás és általában B.-papir az olyan
forgatott váltó, utalvány v. általában értékpapír,
amelyben a forgatmányos neve nincs kitéve s
amely ezáltal bemutatóra szóló papírrá válik. A
banküzletben B.-hitel a külön fedezet nélkül engedélyezett folyószámlás és váltóhítel (1. o.). B.eladás a tzsdén oly áruknak és értékeknek határidre történ eladását jelenti, amelyeknek az eladó az eladás pillanatában még birtokában sincsen, de amelyeket a határidig olcsóbb áron
remél megszerezhetni.
Bianco, Lago, tó a svájci Poschiavo-völgyben.
L. Poschiavo.
Bianco, 1 Andrea, XV. sz.-beli velencei tudós,
híres l^Sé. készített földabrosza az akkor ismert
földrészekrl, melyek közt már a késbbi Amerika
« Antilla)) név alatt fordul el. Újabban e földabrosz hasonmása 9 lapon jelent meg (Velence

Biarchia (gör. és lat.), az uralkodás kettssége,
egy idben való uralkodása két államfnek
(Spárta). L. Császárság, Diarchia, PápaságBiard, Frangois, francia fest, szül. Lyonbán
1798. V, 1799., megh. 1882 jún. 20. Lyonban tanult. Sokat utazott, elször Máltában, Ciprusban,
Szíriában és Egyiptomban, meglátogatta Lapplandot és a Spitzbergákat is, utóbb Braziliában

1870).

tengeri fürdvé alakult. Nagyobb látogatottságnak azóta örvend, amióta III. Napóleon és külö-

kül,
ki

.

B., Baccio del, olasz építész és fest, szül.
Firenzében 1604 okt. 4., megh. 1656. Firenzében
tanult, 1620. II. Ferdinánd császár szolgálatába
lépett és Giovanni Pieroni hadmérnök vezetése
alatt a pozsonyi vár és soproni erdítmények átépítésén dolgozott, 1621. pedig részt vett Prága
erdítése munkáiban. Ezután Wallenstein szolgálatába került, kinek prágai palotáját kifestette,
végre Firenzében telepedett le és építészeten kívül festészettel és iparmüvészettel is foglalkozott.
3. B., Bartolommeo, olasz építész, szül. Comóban 1590 eltt, megh, 1657, Nagy tevékenységet
fejtett ki 1620—30 körül Genovában, hol egyebek
közt 1623-tól építette a jezsuiták kollégiumát
(ma egyetem), melynek gyönyör udvara, híres
ketts lépcsjével a legkiválóbb ilyennem
2.

.

Biasca
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Blanco

m-

vek közé

tartozik.

Bianco e nero
,

i.

;

(ol.)

a,

császári és pápai (papi, fekete) párt.

Biandria (lat. és gör.) a. m. egy
egyidejleg két férfiúval.

n házassága

;

;

zeum) Jegesmedvékkel küzd matrózok (Lipcse,
városi múzeum), stb.
Biarmia, a skandináv mondák szerint a permiek hazája, a mai Perm.
Biarritz, híres tengeri fürd Basses-Pyrénées
;

francia départementban, 7 km.-nyire Bayonnetól, az
Adour torkolatától D. -re, vasút mellett,(i906) 15,093
lak.
a Biscayai-öblöt környékez hegyek közt,
festi fekvéssel, a szép kilátást nyújtó Atalay;

hegyfokon toronyrommal, 47 m. magas világító
toronnyal fürdépületekkel, számos szép viUával,
két kaszinóval (amelyek egyike Eugénia császárn
villája volt), aquariummal, osztriga-teleppel. B.
lakói egykoron bátor cethalászok voltak kikötje
azonban elhomokosodott, aminek következtében
;

;

nösen neje Eugénia császárné kezdte
látogatni.

srbben

Frdvendégeinek száma évenként

meghaladja a 10,000-et. A fúrdszezon júliustól
szeptemberig tart, de enyhe klímája miatt télen
is sokan keresik föl. Meredek sziklapartjaiban
sok a barlang ezek közt leghíresebb a Chambre
;

Amour nev. V

ö. Lobit, B. ses ressources hygieniques et thérapeutiques (1900).
Biart (ejtsd: biár), Lucien, francia író, szül. Versaillesban 1829 jún. 21., megh. 1897 márc. 18.
Parisban. Fiatal korában Amerikába költözött s
csak 20 év után tért vissza hazájába. Ekkor kezdett irogatni útirajzokat és regényeket, többnyire
az amerikai életbl. Munkái közül említendk
Les Méxicaines, poésies (1853); Térre tempérée
(1866) Benito Vasquez (1869) A travers l'Amérique (akad. jutalomban részesült, 1876); Les
Aztéques, histoire, moeurs, coutumes (1885).
Bias, az Indus mellékfolyója.
Bias, a «hét görög bölcs» egyike, az ioniai Prienébl Kr. e. 570 táján, Alyattes és Krözus kor-

d'

;

m. fehér-fekete, egy
márványfaj neve, Dante korában a. m. ghibellin
és guelf V.

is járt. Utazásain készített vázlatai alapján sok
képet festett ezek, valamint genreképei, melyek
sokszor humoros jellegek, arcképei és történeti
képei annak idején nagyon népszerek voltak.
Említendk: Vándor komédiások; Du Couedic
búcsúja hajójának legénységétl (Paris, Musée
du Luxembourg) Az abukiri tengeri csata Az
orléansi herceg Lapplandban (Versaillesi mú-

.

;

Bianu János,
mellett);

szül. 1856. Pacseten (Balázsfalva társa. Sok talpraesett mondást származtatnak
tanulmányait Bukarestben, Milanóban s tle olvashatók Orelli (Opuscula Graecorum ve;

Parisban végezte. A román akadémia tagja, és
könyv tí'irának igazgatója s a bukaresti egyetemen
a román irodalom tanára. Irodalomtörténeti tanulmányai többnyire folyóiratokban jelentek meg.
A régi irodalom két becses emlékét adta ki,
a legrégibb román kódexet Dosoftoiu metropolita
zsoltárfordítását (Bukurestu 1887); Psaltiroa Scheianá (u. o, 1889). Korszakalkotó Bibliográfia Romána Veche 1508—1530 c könyvészeti
:

munkája.

terum sententiosa et moralía, Leipzig 1819) vagy
Mullach kiadásában (Fragmenta philos. graecorum. Paris 1860). Ilyen pl. «Mindenemet magammal
hordom)) (rendesen latinul idézik

mecum
makor

:

«Omnia mea

porto») ; ezt mondta, mikor Priene ostroazt kérdezték tle, miért nem iparkodik

vagyonából valamit megmenteni.
Biasca, község Tessin svájci kantonban, a Ticino balpartján, közel a Brenno torkolatához,
a Gotthard- vasút mellett (1900) 2752 lakossal;

—

Bibacitas
szép templommal,
szép vízeséssel.

borkereskedéssel,
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—
Bibelot (franc),

közelében

Bibeszál
eredetileg: szerszám, eszköz;

most általánosságban mindazokat a tárgyakat értBibacitas (lat.), részegeskedésre való haj- jük e szó alatt, amelyeket a mvészet kedveli
lam, iszákosaág.
Bilxix, korhelytárs.
gyjteni szoktak.
Bíbalia (lat.) a. m. borravaló.
Biberach, több helység neve a Német birodaBibauius (lat.) a. m. igj^nnk.
lomban, köztük a legjelentékenyebb a Wolfenbaeh
Biban, híres hegj'szoros Algériában, Constan- és Riss összefolyásánál, a württembergi Donautine tartomány Ny.-i részében a Setifböl Algerba kerületben, vasút mellett fekv járási székhely,
vezetó úton. A nag>-obbik kapuján, a törökök (1905) 9096 lak., részben fennmaradt körfalakkal,
demir kapuján, amelyet függleges sziklafalak kö- I. Vilmos császár bronz-, Wieland emlékszobrárítenek, az Ted-Amahrir folyik keresztül
most val, pléhhangszer-, pléhjátékszer-, kolbász-, bil-

—

;

kiszélesítették és vasutat vezettek rajta keresztül.

iárdasztal-, kocsi-, enyv-, sör- és gépgyártással,

Biban- el- Mólok, a királysírok völgye, FelsEg>'ip tómban, a Nilus Ny.-i oldalán, az ókori
Théba nagy kiterjedés halotti városának egyik
része a libiai hegyláncban, mely a XVIII— XX.
dinasztiabeli fáraók sírjait foglalja magában.
Bibarczfalva, kisk. Udvarhely vm. homoródi
j.-ban, 11910) 883 magyar lak. u. p. és u. t. Bárót.
A Borhegy tövében gazdag savanyuvízforrás fakad, melyben a dús szabad szénsav szénsavhidrát
alakjában s a litiumkarbonát igen nagy mennyiségben van jelen kitünö üdít italul szolgál. A

harangöntéssel, élénk gabona vásároiSal ; 1796.
és 1800. az osztrákok itt a franciáktól vereséget
szenvedtek.
Bibére g^raeco
(lat., a.m. görög módra

;

:

község felett lev hegytetn Tiburc (az utolsó pogány) várának némi nyoma van.
Bibarsz (Beibarsz), két egyiptomi szultán.
1. /. B; rabszolgából emelkedett a mamelukok
einirjévé, 1250. megölte az ajnibida Turansahot,
majd 1260. Kotuz mameluk-sziütánt és megalapította a baehrita egyiptorai-szirus dinasztiát,
1268-ban elfoglalta A^ntiochiát, 1270. meghódította a jeruzsálemi királyságot, keményen féken
tartotta az asszaszinokat, fenhatósága alá vetette Nubiát és Mekkát is. Megh. 1277.
2. 11.
B; a baehrita mamelukok tizenkettedik szultánja,
cserkesz származású, megh. 1310. Szintén rabszolga volt Kalaun szultán udvarában, késbb
Khalil (1290—93) és testvére, Mohammed Nazir
alatt a legmagasabb állami tisztségekre emelke-

—

dett, 1309.

a mamelukok kényszeritették, hogy

fogadja el a szultánságot, de csak 11 hónapig
uralkodott, mert miután katonái elhagj-ták, Mohammed Nazir kezébe került, aki megfojtatta.
Bibasz, cigány eredet csúfoló szó, a. m.
eg\-ü2>ü, ostoba, ügyetlen.

more

a görög szimpozionok szokását utánzó
régi római mulatozás, és pedig hihere ad nornen,
mikor annyi poharat ürítettek, ahány bet a felköszöntött ember nevében volt bibére ad numerum, mikor annyi poharat ürítettek, ahánynak
tiszteletére az ivás történt, például 3 pohárral
a gráciák tiszteletére, 9 pohárral a múzsák tiszinni),

:

;

teletére.

Bibesca (^jtsd: bibeszku), 1. Demeter, 1. Stirbei.
2. B. George,
oláhországi vajda 1843 jan.
13-tól 1848 jún. 25-ig
szül. Craiova-kerületben
1804., megh. Parisban 1873 jún. 1. Tanulmányait
1817 24 közt Parisban végezte. Gróf Kisselew
;

—

orosz tábornok ideiglenes kormánya alatt
igazságügyi államtitkár, amely hivatalától 1834.
(1.

0.)

visszalépett s 1841-ig külföldön élt. Hazájába
visszatérve képviselnek, 1842 végén pedig Ghika
bukásával vajdának választották. Francia mveltsége arra vitte, hogy az összes iskolákból kiszorította a román nyelvet s a franciával helyettesítette. A nemzeti mozgalom s a fölébredt nemzeti
öntudat 1848. e tettéért megfosztotta a tróntól. B.
kénj-telen volt menekülni, elször Brassóba, késbb
Konstantinápolyba, majd Bécsbe. Mikor 1857.
hazatért,
is amellett szavazott, hogj' a két fejedelemség egy ixralkodó alatt egyesüljön. V. ö.

Prince George Bibesco, Roumanie, D'Adrianople
a Balta-Liman (1829—1859) Regne de Bibesco,
Correspondance et docu ments. 1843—56. (Paris
Bibbiena, város Arezzo olasz tortományban, 1893-94, 2 köt).
g>önyörú környéken, az Amo partján emelked
3. B., George, román író, a vajda fla, szül.
dombon, vasút mellett, (i9oi) 7430 lak., gazdag Bukarestben 1834 máj. 26., megh. Konstantiná'>laj-, szllö- és eperfaüJtet\-ényekkel, élénk piacpolyban 1902 máj. 20. 1843 48-ig Franciaország'•al, szöviparral.
ban nevelkedett, azután francia szolgálatba lépett
Bibbiena, olasz költ, 1. DmÁúo.
s végigküzdötte a mexikói háborút késbb AlgéBibe (lat.) a. m. igyál.
riában szolgált. 1870-ben Szedánnál megsebesült
Bibe (stigma, nv.), a virágban a magházzal és s fogljTil esett. 1875-ben nül vette Valentina de
B.-szállal együtt alkotja a termt (1. o.). A B. v. Beauffremont hercegnt és hazájába térve Bukaa magház (1. o.) csúcsából alakul s akkor ül (tu- restben élt Fbb mvei Le corps Lorencez devant
lipán) vagy a B. -szálnak rendesen megvastago- Puebla, 5 mai 1862 (Paris 1872)
Campagne de
dott csúcsi része, amely szemölcsös és többnyire 1870. Belfort, Reims, Sedan le 7 corps de l'armée
iTigadós nedvet választ ki. Ez utóbbi berendezke- du Rhin (u. o. 1872): Histoire dune frontíére.
dés a rája jutó virágpor (1. o.) megragadására La Roumanie sur la rive droite du Danube (u. o.
való. Néha (Iris) a B. a B.-szál karélyain fejldik. 1883): Au Mexique 1862 (u. o. 1887); RecueU:
A bibe alakja gömbös vagj' szétterül tányér, I)olitique, religion, dnel, combats et retraite de
paJTsalakú, fonálszer, ecsetszerüen elágazó ka- six mille (u. o. 1888) ; La Roumanie (Exposition
rélyos vagy sziromszerü (Iris)- A bibe a mag- universelle, u. o. 1890) Prisonnier, Coblence 1870—
ház üregével köz\'etlen összeköttetésben áll egy 1871, (2. kiad,, u. o. 1899); Roumanie 1829—59.
csatorna vagy laza vezet szövet révén (1. MegBibeszál, helytelenül bibeszár, termoszai v.
termékenyüés).
bibenyd (stylus), 1. Term.
;

—

:

:

;

;

:

18*

:

—

Bibi

Blbio
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ték. Mködésük középpontja a bécsi császári udBibi V. bibe, a gyermeknyelvben annyi mint
seb innen a köznyelvbe is átment a B. szó, ugyan- var volt. Legnevezetesebb tagja Ferdinándé B.,
ennek öccse, Francesco, fiai közül Antonio és
abban az értelemben.
Bibiana, szent, Flavianus keresztény római Giuseppe B. 1. Ferdinando, szül. 1657 aug. 18.
lovag leánya. Apropianus prefektus (363 körül) Bolognában, megh. 1743 jan 3. u. o„ a festészeólmos bottal agyonverette. Tiszteletére az V. sz.- tet Carlo Cignaninál, az építészetet pedig Giulio
ban a S. Lorenzo kapunál templomot emeltek, Troüinál tanulta. Elbb a Farneseknél Pármában,
mely 1625. Bemini terve szerint megújíttatott. majd Barcelonában és 1713-tól III. Károly udvaránál Bécsben és Prágában mködött, mígnem
Emléknapja dec. 2.
Bibic ( Vanellns L., áiiat), a lile-félék (Garad- 1717. visszatért szülvárosába, ahol fként a tariidae) családjába tartozó madámem. Az ide tar- nításnak és mvészetelméleti munkáinak szena Teatro Reale Mantovátozó fajok csre a lilékére emlékeztet, fejüknél telte magát.
csak valamivel rövidebb szárnyuk tompa, a 2-ik ban, a kapucinusapácák temploma és a Collegio
csüd- Ducale falfestményei Parmában. Legnevezetesebb
V. a 2. és 3-ik evezötolluk a leghosszabb
Varié opere di prospettiva
jük jelentékenyen hosszabb, mint aközépsö ujjuk; két irodalmi
lábaik rövidek, négy- vagy háromujjuak, hátulsó (Bologna) és L'architettura civile (Parma 1711).
2. Francesco, szül. 1659 dec. 12. Bolognában,
ujjuk rövid. Vizes réteken, ártereken és mocsarakon tanyáznak. Legközönségesebb faja a búbos megh. 1739 jan. 20. u. o. Bátyjával együtt CigV. közönséges B. (Vanellus vayiellusL.), mely ha- naninál tanult. Különböz olasz városokon kívül
zánkban lapályos területek vizenys rétjein min- Nancybanés Bécsben dolgozott (1705 ós 1710—-12).
a nancyi színház és a piacenzai herdenütt közönséges. Hossza kb. 33, szárnya 23,
3. Antonio, szül. 1700.
farka 12, csre 2-5, csüdje 4-8 cm. a tojó kisebb. cegi palota kifestésé.
Februárius végén és március elején érkezik, s jan. 16. Parmában, megh. 1774. Milanóban vagy
november végéig marad olykor meleg források Mantovában. Atyja, Ferdinando B., Giuseppe del
tájékán egyesével át is telel. Hazánkon kívül Lole, Felice Torelli és Franceschini tanítványa.
Európa ós Ázsia É.-i és mérsékelt részén fordul 1721-ben Bécsbe került. 1724 körül Pozsonyban a
el. Tojásait csemegeképen eszik húsa kemény Szt. Háromság-templomban egy távlati kupolát
és kellemetlen szagú, ezért nem is igen eszik. festett, 1729 körül pedig gr. Esterházy Imre
Hazánkban még nagyon ritkán elfordul a lile-B. prímás megbízásából a régi városháza egyik
(V. gregarius Pali.), mely Dél-Oroszország step- küls falát díszítette architektonikus freskóval.
az 1756.
pein honos csak ritkán vetdik el egy-egy pél- 1745 tájt visszatért hazájába.
dány nyugatra hazánkban csupán Tatatóváros- megkezdett Teatro Communale Bolognában, mely
nál lttek egy példányt 1900 szép. 29. A mocsári a belsejét tekintve ma is Olaszország legszebb színB. (7. leucurus Licht.) Egyiptom É.-i részein, tov. háza.
4. Giuseppe, szül. 1696 jan. 5. ParmáTurkesztánban, Afganisztánban és Indiában ho- ban, megh. 1758. Berlinben. Barcelonában tanult
nos. A tüskés B. (V. spinosus L.) a Nilus mentén, atyjánál, Ferdinándénál, aki 1712. Bécsbe magáEgyiptomban mindenütt elfordul tavasszal és vel vitte, s akinek itt, mint udvari építész és dísszel Egyiptomból és Palesztinából néha Görög- szít utódja lett. Hosszabb ideig mködött Drezországba is átvándorol, de ott nem költ. Adams dában és Berlinben. Tle való a bayreuthi színház
szerint a tüskés B. lett volna a régiek «Trochylos bels díszítése (1748). V. ö. Gurlitt, Barockstil is
raadaraa, melyet az egyiptomiak a krokodUusok Italien és Barockstil in Deutschland.
rzjének tartanak.
Bibikov,^Zeícanííeri(;'ics,oroszállamférflú,8zül.
Bibics-alapítvány, az aradi kir. fgimnázium Moszkvában 1729., régi nemes családból, megh.
költségeit részben ebbl fedezik. Tomján Margit, 1774. Részt vett a hétéves háborúban, 1767 68Bibics Jakab aradvm. alispán özvegye, 1774. elnöke volt a II. Katalintól összehítt törvényhozó
vagyonának 222,653 frt 51 kr. ezüstpénz értékíi tanácsnak s 1771. Lengyelországba küldetett.
részét arra hagyta, hogy abból Szentannán (Arad 1774-ben már-már elnyomta a Pugacsev-féle lávm.) a kegyesrendiek vezetésével a vmegye sze- zadást, mikor meghalt.
Fia, B. Alexandrogénysorsú, nemes ifjai részére konviktust, nevel- vics Sándw, részt vett a napóleoni hadjáratokintézetet létesítsenek. Ez megnyílt 1778., évenként ban s kiadta az apjára vonatkozó nevezetesebb tör38—40 ifjat nevelt. H. József 1783. feloszlatta, a ténelmi adatokat (Moszkva 1865).
jövedelembl ösztöndíjakat csinált. 1802— 17-ben
Bibio Geoffr. Ugyanolyan nev családba (BiNagy- Váradon mködött az intézet, 1817—67. bionidae) tartozó légy-faj, mely tavasszal a kerújra ösztöndíjakra fordították jövedelmét. A ki- tekben nagy rajokban mutatkozik. A hímek feje
rály jóváhagyásával 1868. 40 ösztöndíj-állomást nagyobb, félgömb alaki'i, nagy és összeér szelétesítettek s a fennmaradó jövedelmet Aradon meldiel, míg a nstényeknél keskenyebb, hoszállítandó líceumra szánták. Az intézet, a mai szabb, mint amilyen széles fejük van, elálló
aradi kir. fögimn., az 1873—74. tanévvel nyílt szemmel. Ide tartozik a Szemit Márk legye (B.
meg. V. ö. Az aradi kir. fgymn. tört. (Arad 1896 Mard L.), l-l— 1-3 cm. hosszíi, hímje és ns178—244. 1. Sara
ABíbics-alaptöi-ténete). ténye fekete virágzó almafákon igen nagy számBibiena, Oálli da, a bolognai iskolához tar- mal látható. A kerti bársonylégy (B. hortulanus
tozó, XVII— XVni. sz.-i olasz mvészcsalád. Tag- L.) hímje fényes fekete, nsténye torának fels
jai fként színházépítéssel, díszlet és pompás épí- része és végteste sárgásveres szín, májusban a
tészeti vedutákat ábrázoló freskófestéssel foglal- kertekben a gyakori. A kifejlett légy nem kártékoztak. Nagy munkai tökéllyel dolgoztak, s az kony. Álcája hengerded test és piszkos szürkésolasz kési barokot egész Európában elterjesztet- barna szín, július- vagy augusztusban mutat;
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;

;

;
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;
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A

—

Biblia

könyv'e, mely a szenvedés problémájával foga bölcs Salamonnak tulajdonított három

B. rendszerint csak elkorhadt növényi
él, de amennyiben csoportosan fordul
elö, megtámadja az éló gyökérkérgeket is s akkor
csakhamar jelentékeny kárt is okozhat. A pusztulás helyén a föld egészen fel van túrva és itt-ott
kisebb likak és kihányt földhalmocskák láthat<3k
rajta. Védekezésül legjobb a röpköd legyek össze-

Jób

gerincén, a Felkai völgy és Xí^ytarpataki völgy
közt a B.-böl D. felé a Gránátfal meredek sziklagerince, DK. felé egy hosszabb gerinc indul ki,
melynek végén a Nagyszalóki csúcs (2453 m.)
emelkedik.

(Izaiás, Jeremiás és társa Baruk, Ezekiel és Dániel)
jövendölései és a 12 kis próféta.
II. Újszövet-

kzik.

részekkel

lalkozik,

könyv a Példdbeszédek könyve, a lét nagy kérdései felett töprenked Prédikátor könyve, valamint a szerelmi ének alakjába öltöztetett (de a
hagyományos magj^arázat szerint Isten és a zsidó
n^p vagy Isten és a lélek viszonyát jelképez)
fogdosása, mert az álcákat a földben nem igen Enekek-éneke. Újabb bölcselked müvek Sirach
lehet elpusztítani.
fia könyve és a Bölcseség könj've. A Zsoltárok
Bibionidae, 1. Bibio.
könyve pedig 150 vallásos költemény gyjteménye,
melyeket a címiratok részben Dávid királynak
Bibircs, 1. Szemölcs.
Bibircs (Warze), 2490 m. magas sziklaorom tulajdonítanak. (L. külön Zsoltárok c. alatt.) EzekSzepes vmegyében, a Magas Tátra egyik meUék- hez járulnak négy illetleg öt nagy prófétának
;

:

—

Els

=

helyen áll a négy evangélium (gör.
jó
hír), vagyis Jézus Krisztusnak négj' párhuzamos
élettörténete, melyeket az skeresztény írók és emBibirke (iuat), 1. Dendroeca.
lékek Máté apostolnak, Márk és Lukács apostolBiblia. A B. (r, pt^Xo; -.k pt^Xía) vagy Szeiitirás tanítványoknak és János apostolnak tulajdonítakeresztények s részben a zsidók szent könyve. nak (l.jE^'rtngreíiV<»í/Míg az els három a tények elSem egységes m, hanem 7.3 kisebb-nagyobb irat beszélése mellettfleg erkölcsi beszédeketés példa(= szentkönyvek) gj-üjteménye, mely két frész- beszédeket tartalmaz, addig a János-evangélium
bl áU az ószövetségi és újszövetségi szentírás- már inkább bölcseleti nyelvbe öltöztetett dogmaból, máskép Ó- és Újszövetségbl, vagy ó- és Új- tikai beszédeket közöl. Következik az Apostolok
testamentomból. (Szövetség, latinul testamentum, cselekedetei c. munka, mely az skereszténység
mert mintegy Istennek az emberi nenmiel kötött keletkezését és elterjedését, fleg Szt. Pál apostol
szövetségét írja le.) A teljes Ószövetség 46, az mködését írja le. Azután jön Szt. Pálnak tizenÚjszövetség 27 iratból áll. Az Ószövets^et úgy négy levele : egy a rómaiakhoz, kett a koriniua zsidók mint a keresztények, az Újszövetséget siakhoz, egy-egy a galatákhoz, efeziisiakhoz, fUipcsak a keresztények ismerik el szentkönyvnek. piekhez, kolosszaiakhoz, kett a thesszalonikaiakAz ószövetségi könys-ek Mózestl (Kr. e. XIV. lioz, kett Timotheushoz, egy Tittishoz, Filemonsz.-tól) Krisztusig eredtek a zsidó népnél, az új- hoz és egy a zsidókhoz. E levelek tulajdonképen
szövetségi könyveket a kereszténység els száza- terjedelmes értekezések, melyek ez apostol szódában az apostolok és azok tanítványai írták. A beli tanítását kiegészítik, vitás kérdéseket tárgyalszentkönj-x-eket a keresztények (illetleg az Ószö- nak, utasításokat adnak stb. Van azonkívül egy
vetséget a zsidók is) Istentói sugalmazott (inspi- másik levélgyüjtemény, a hét katolikus vagy áli-ált) iratoknak tartják, melyekuek szerzit Istalános levél: Jakab egy, Péter két, János háten ihlette, lelkileg megvilágította és vezette, mi- rom és Júdás egy levele. Befejezi a B.-t az
nek következtében e köny\-ek Isten kinjilatkoz- Apokalypsis vagy Jelenések könyve (1. o.).
tatásai, a vallás forrásai és az erkölcs törvényB.-kánon.
könyvei, azonkívül pedig a zsidó és keresztény
vallás alapításának történeti okiratai. TartalmuA szent könyveknek az egyház által elfogakat tekintve részint történeti, részint oktató és dott gyjteményét és lajstromát kánonnak (gör.
költi mvek, részint a próféták erkölcsi beszédei szabály) nevezik, mivel az a hitnek szabálya
és jövendölései.
gyanánt szolgál. A katolikusok valamennyi 73
_
Beosztása.
könyvet a kánonba sorozzák. A protestánsok, bár
Az egj'es szentkönyvek a következk I. ószö- véleményük e kérdésben régebben ingadozott, s
vetség. Mózes öt könyve, héberül Tóra (1. o.) a. m. újabb idben sem egységes, hét ószövetségi és
törvény görög tudományos néven Pentateuchus hét újszövetségi könyvet s néhány kisebb könyva. m. öt könyv. Ezek eladják a világ és az em- részletet, melyek már a régi egyházban is sokáig
ber teremtését, az emberiség störténetét, a zsidó vitásak voltak, a B.-ból kizárnak. Ezek az ószönép eredetét, Egjiptomból való kimenetelét, pusz- vetségben .Tóbiás, Judith, Baruk, Sirach fia, a
tai vándorlását és a mózesi tör\'énykönyvet. Ezen Bölcsesség könyve s a Makkabeusok két könyve,
öt könyv görög-latin tudományos neve: Genesis
Eszter (10, 4—16, 24.) és Dániel (3, 24—90. s a
eredet, teremtés, Exodus ^^ kivonulás, Leviticus
13. sk. fej.) részei
az Újszövetségbon pedig a
leviták könyve,*Numeri
számok könyve, Deu- zsidókhoz Irt levél, Jakab levele, Péter második,
teronomium
második törvénykönyv- ?Azután a János második és harmadik levele. Júdás levele,
zsidó nép politikai és vallási történetét folytatják a Jelenések könyve, s Márk, Lukács és János
csaknem megszakítás nélkül Krisztusig: Josue evangéliumainak néhány töredéke (Mk. 16, 9—20.
könyve (a honfoglalás története), a Birák könyve, Lk. 22, 43. sk. Ján. 7, 53—8, 11.). Ezen könyveSámuel két, a Királyok két, a Krónikák két ket és részeket a katolikusok deuterokanonikukönyvB, Ezdrás és Nehemiás könyve, a Mokka- soknak (második, újabb kánonból valóknak), a
beusok két könyve. Erkölcsi tanulságokat rejt protestánsok apokrifeknek nevezik. Az utóbbi
történelmi epizódokat dolgoznak fel Rut, Tóbws, névvel azonban egyéb, a B.-hoz hasonló régi
Judit és Eszter könyve. Bölcselked könyvek
könyveket is jelölnek (1. Apokrifkönyvek). A
ség.
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zsidók az ószövetségnek csak héberül (illetleg
kis részben arámi nyelven) irt könyveit fogadják el ; a görögül fennmaradt deuterokanonikus
könyveket a B.-ba nem sorozzák. Arról, hogy
hajdan mely könyvek tartoztak a kánonba,
vagyis melyek voltak elismert szentkönyvek, valamint, hogy ki írta a szent könyveket és mikor,
arról a régi keresztény, söt nem keresztény írók
és feliratok egész sora tanúskodik, melyek századról századra egész az apostoli korig visszanyúlnak és egymásba kapcsolódó szakadatlan
láncolatot alkotnak. A B.-i könyveket már Krisztus eltt a zsidóknál, majd késbb a keresztényeknél a nyilvános istentiszteleten olvasták,
magyarázták, st az istentisztelet szertartásai
nagyrészt B.-i helyekbl voltak és vannak összerakva.
^ ^.^.

Fordítások.
,

Az ószövetségi B. legnagyobb része héber nyelnéhány töredék arámi nyelven volt írva a

ven,

;

—
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vek használatára (rendesen a Hetvenes

szerint),

így a kopt (II— III. sz.-ban), etióp vagy abesszíniai (IV. sz.), Ulíila-féle gót (IV. sz.), örmény
(V. sz.), több szír (VI— VII. sz.), a Cyrill és Method-féle szláv (IX. sz.) stb.
Általában, amint a kereszténység az egyes népeknél elterjedt, csakhamar fordítások készültek
a nép anyanyelvén is, elször a legszükségesebb
könyvekhez, t. i. a zsoltárokhoz és evangéliumoktöbbi könyvhöz. A latin Vulgata pemelyet régen minden félig-meddig müveit
ember értett, roppant elterjedésnek örvendett.
Már a reformáció eltt minden jelentékenyebb
európai népnek megvolt a maga nyelvén készült
fordítása, melyek a könyvnyomtatás feltalálása
óta (XV. sz. közepe) számos nyomtatott kiadásban forogtak közkézen. Csak német nyelven
mintegy húsz teljes kiadás jelent meg a reformáció eltt. Nagyon elmozdította azonban a B.
elterjedését az él nyelveken a protestantizmus,
mely a B.-t egyetlen hitforrásnak és hitszabálynak tartván, annak olvasását mindenütt sürgette.
A katoUkusok is versenyre keltek a protestánsokkal a B. terjesztésében. Ekként a B. annyira elterjedt, hogy vele semmi más könyvet össze sem
hoz,

majd a

dig,

deuterokanonikusok görögül maradtak fenn, bár
nagyrészüknek eredeti nyelve szintén héber vagy
arámi volt. Az Újszövetség eredeti nyelve a görög, csak Máté evangéliuma volt arámi nyelven
írva. A B.-t azonban már Krisztus eltt és azután
igen sok régi és újabb nyelvre lefordították; lehet hasonlítani. A protestáns fordítások közt
nincs könyv, mely e tekintetben csak meg is kö- legnagyobb nevezetességre tett szert Luther nézelítené.
met fordítása (Ujszöv. 1522., teljes szöveg 1534.
Szövegtörténeti szempontból legfontosabb régi jelent meg), mely többszörös javítás után mai
1. Alexandriai vagy napig használatban van. Azonkívül az utóbbi
fordítások a következk
Hetvenes (Septiiaginta) görög fordítás, mely századokban minden keresztény nép nyelvén száEgyiptomban készült részletenként Kr. e. a III. és mos B. -fordítás készült, katolikusoknál és protesII. sz.-ban, az ott él zsidók használatára. A götánsoknál egyaránt.
rög világban igen elterjedt s a monoteizmusnak
Hazánkban már az els hithirdetk lefordították
(egyistenhitnek) és B.-i erkölcsnek utat nyitott a legalább a zsoltárokat és evangéliumokat. A bécsi,
pogányokhoz. Az skeresztény egyház is legin- müncheni, gyulafehérvári és Jordánszky kódexekkább ezt használta. Hetvenesnek nevezik, mert a ben (XIV XVI. sz.) már a B. nagy része megtahamis Aristeas levélen alapuló legenda szerint lálható magyarul. Az egész B.-t magyarra fordí70 vagy 72 fordító egymástól függetlenül készí- totta Báthory László (megh. 1456), Erdsi Szilvesztette. 2. A káld körülírt fordítások (paraphrasi- ter János az Újszövetséget 1541. Legnevezetesebb
8ok, targumok) a kereszténység els századaiban azonban Káldi György teljes B.-fordítása 1626-ból,
és azután jöttek létre a zsidóknál. Nyelvük káld, melyet átdolgozott Szepesy Ignác 1834—36., majd
helyesebben arámi, mely a héber nyelv kihalása Tarkányi Béla 1865. Utóbbi átdolgozás a római
után már a babiloni fogság után (Ki*, e. az V. szentszék által helybenhagyatván, azóta a masz.-tól fogva) a zsidók anyanyelve volt. 3. A szír- gyar katolicizmus hivatalos fordítása. Protestáns
fordítás (Pesitta
világos, h) Kr. u. a II. és III. részrl Heltai Gáspár 1551
61., majd Károli
sz.-ból. 4. Latin fordítás kett van. Egyik a régi Gáspár 1590. fordították magyarra az egész B.-t.
ú. n. Itala, melynek eredete legalább részben a Utóbbi fordítás, melyet Szenei Molnár Albert
Kr. u. II. sz.-ba nyúlik vissza, s a latin keresz- 1608 s azóta is többen megjavítottak, a protestények használatára készült a Hetvenesbl. Má- tánsoknál általános használatiak örvend. Ujabban
sik latin fordítás a Vulgata (= elterjedt, elfoga- is kiadta az angol Bibliatársaság (Budapest 1908).
dott), melyet Szt. Jeromos készített az eredeti Azonkívül 1910. megindította Eaffay A. a Maszövegbl, Kr, u. 390—405. évben. (A görög gyarázatos Újtestamentum kiadását.
könyveket általában nem fordította, hanem ezekSzövege.
nél csak az Itala szövegét javította meg.) A Vulgata a kat. egyház hivatalos fordítása, melyet a
A B. a könyvnyomtatás feltalálása eltt tertrienti zsinat lényegében hitelesnek (dogmatikai- mészetesen csak kézzel írott, bár sokszor rendlag hibátlannak) nyilvánított s a nyilvános ós hi- kívül nagy gonddal és fényzéssel kiállított kóvatalos használatra elírt. Ennek alapján készül- dexekben volt. A B.-nak tömérdek sok kézirata
nek a katolikusoknak él nyelveken való fordí- maradt fenn. A héber szövegnek sok száz kéztásai, bár az eredeti szövegnek szemmeltartásá- irata van, melyek nem régibbek a IX
X. sz.-nál.
val. Tudományos célra természetesen az eredeti A szír fordítás kéziratai már az
VI. az.-ig
szöveget lehet és sokszor kell használni. A Vul- nyúlnak vissza. Legrégibbek és legszámosabbak
gata Kr. u. 1450. jelent meg elször nyomtatás- azonban a görög B. (a Hetvenes fordítás és az újban Mainzban. Ezen fordításokon kívül a régi szövetségi eredeti szöveg) kéziratai, melyek száma
egyházban még sok más fordítás jött létre a hí- meghaladja a kétezerét, s ezekbl száznál több
:
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(nnciális) a IV— X. sz.-ból. Legrégibb
görög kéziratok: a vatikáni és sinai, mindegyik
a IV. sz.-ból, az alexandriai és párisi, mindegyik
az V. sz.-ból. Nekünk is van Magyarországon háXII. sz.-ból, a legrom görög B.-kodexünk a
régibb az egyetemi könyvtárban. A legrégibb
latín B. -kódexek is a IV— V. sz.-ból valók,
A B. szövege úgy az eredeti nyelveken, minta
fordításokban idö folytán a sok másolás következtében számtalan sok helyen megromlott, bár
a romlások aránylag jelentéktelenek s az értelmet legtöbbször nem érintik. A szöveg ezen el-

—
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szakemberek, kivált az egyszer nép könnyen
félreérthetik s veszedelmes tévedésekbe eshetnek.
Mindamellett a kat. egyház a XII. sz. végóig
a B. -olvasást nem korlátozta, st a fordítások
készíttetésével elmozdította. Mikor azonban 120()
körül a Wald-féle és albigai felekezet egj'há';eUenes és részben társadalomellenes tanait a B.-ból
akarta igazolni, majd 1400 körül, miután Wiclef
a B. -olvasás szükséges voltát tanította, a pápák,
püspökök és zsinatok Francia-, Spanyol- és Angolország egjes részeiben a B. -olvasását a nép nyelvén betiltották. Ezek azonban csak helyi tilalmak
téréseit a különféle kéziratokban és fordítások- voltak, melyek dacára a B. máshol szépen terjedt.
ban variánsoknak nevezzük. Már igen régen ke- Az egyház általános törvényt a B. -olvasás elleu
resztények és zsidók igyekeztek a szöveg ezen csak a reformáció után hozott. Legszigorúbb volt
romlásait a szövegemlékek összehasonlítása út- IV. Pius pápa mdexszabálya lö6i., mely nemcsak
ján kiküszöbölni. A mai ú. n. kritikai kiadások az eretnek fordítások, hanem a katolikusok által
már sok száz régi kézirat, fordítás ós idézet készített fordítások olvasását is megtiltotta, illeösszehasonlításán alapszanak. A héber szöveg tleg csak külön engedelem mellett engedte meg.
javításával foglalkozott a maszora nev kritikai Ezen tilalmat XIV. Benedekl756. már jelentékea VI— X. sz.-ban. a görög szöveg javításával nyen enyhítette, amennyiben a szentszék által
többi közt Origenes hexaplája a III. sz.-ban. Az helybenhagyott vagy magyarázatos kiadások olelbbinek sikerült is meglehetsen elejét venni a vasását megengedte. Megjegyzend, hogy minden
héber szöveg további romlásának, de a görög szö- B.-tUalom a nép nyelvén készült fordításokra vovegben a variánsok gyarapodását megakadá- natkozott és vonatkozik; a szakemberek által
használható eredeti szövegek és holtnyeh- fordílyozni nem sikerült.
tások soha tílalmaz\'a nem voltak és nincsenek.
B.-magryarázat.
A mai egyházi törvény szerint mindenkinek szaA B.-nak, mint holt nyelveken irt, régi és egé- bad olvasni a B.-t az él nyelveken, ha a fordíszen sajátságos mnek megértése és magyarázata tások az egyházi hatóság által helyben vannak
igen nehéz és sok nyelvészeti, történelmi, régi- hagy\'a és magyarázó jegyzetekkel ellátva. Magáségtani ismeretet tételez fel, annál is inkább, tól értetdik azonban, hogy az ószövetségi B.-nak
mert tartalma szorosan összefonódik a régi keleti némely helyeit pedagógiai és erkölcsi okokból nem
népek és vallások történetével. A katolikus taní- mindenkinek tanácsos olvasni: ebben katolikutás szerint a B. a vallás egyik forrása (másik a sok, protestánsok és zsidók egyetértenek. Ma minhagyomány), melyet hit- és erkölcstani részei- den katolikus nép nyelvén van a B.-nak egjháziben az egyház hitelesen és jogérvényesen magya- lag helybenhagyott jegj-zetes fordítása. (Nálunk a
ráz, a tizenkilencszázados hagyomány, az állandó Tárkányi-féle.)
tanítás, az skeresztény irodalom és intézmények
Biblia és Bábel (Bábel und Bíbel). E szavakalapján. Protestáns felfogás szerint a B. a hit ban szokták összefoglalni azon vitákat, melyek a
egyetlen forrása és szabálya, melyet mindenki jelen sz. els évtizedében Németországban a Bibszabadon magyaráz egyéni esze \'ilágánál (sza- lia és Babilon viszonyával foglalkoztak. Ugj'anis
bad vizsgálat), bár a konzervativebb protestán- az assiririológiai kutatások számos érintkez
soknál a hit\-allásoknak, zsinatoknak és egyházi pontot találtak a Biblia és Babilon lörténete meghatározatoknak is van bizonyos szabályozó és vallása közt, különösen pedig a bibliai teremtéskötelez ereje. Némely protestáns felekezeteknél történetnek, az satj'ák életének, a vízözönnek
pedig (nazarénusok, anabaptisták, quakerek stb.) valamint több bibliai tannak nyomait fedezték fel
minden B. -olvasót a Szentlélek világít meg.
a babiloni ékiratos forrásokban. Ez a szakemberek
eltt rég ismeretes. Azonban 1902—3. évben DeB. -olvasás és B.-tlIalom.
litzsch Frigyes assziriológusnak Berlinben a csáA protestánsok a B. -olvasást a nép nyelvén szár jelenlétében tartott felolvasásai a nagy köajánlják és mindenképen elmozdítják. E célból a zönség érdekldését is felkeltették a kérdés iránt.
protestantizmus, kivált az ú. n. B. -társaságok Delitzsch és mások a dolgot úgy tüntették fel,
(1. 0.) a B.-t mindenütt a nép nyelvére fordítani ós
hogy a bibliai störténet és tanok Babilonból vanterjeszteni igyekeznek. Az angol B.-társulat (ala- nak kölcsönözve, tehát a bibliai vallás tulajdonpíttatottlSOi.) aB.-tvagy annak egjes részeit már képen a babiloni vallás mellékhajtása. Hogy sok
több mint négyszáz nyelvre fordította és több pontban a biblia a babiloni tanokkal megegyez,
száz millió példányban terjesztette el az egész azon nincs mit csodálkozni, ha tudjuk, hogy a
világon. A katolikus egyház a B. olvasását a zsidó nép sapja Ábrahám maga is káld, azaz
teológusra néz^•e szükségesnek s szellemileg és babiloni volt. Másrészrl Delitzsch és hívei a
erkölcsileg képesített emberekre nézrve hasznos- biblia és a babUoni regék közti hasonlatosságot
nak tartja, de nem mindenkire nézve. Szerinte túlozzák. Sok dolog pedig, amiben a Biblia és Baugjanis a kcr. vallásnak a B.-n kívül másik for- bilon tanai megegyeznek, egy általánosabb keleti
rása is van, a hagyomány, a vallás közlésének shagyomány visszhangja lehet. Annji igaz, hogy
rendes módja pedig a B.-ból és hagyományból az assziriológiai kutatások a biblia számos ponitáplálkozó él tanítás. A mellett a B.-t a nem jára új világot vetettek. A kérdésnek óriási iro-

nagybets
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Bibliafordítások

Biblia

pauperum

dalma van. Tájékozásul szolgálnak: Delitzsch, zásokat szenvedtek, némelyekpedig újabbak, mint
Bábel und Bíbel (Leipzig 1903), Zweiter Vortrag azt a hagyományos iskolai vélemény tartja. Leg(Stuttgart 1903); GH£sswein, Mizraim és Assur nagyobb vita van Mózes könyvei (a Pentateuchus)
(Qyör 1887) Schrader, Die Keilinschr. und das körül. A XVIII. sz. közepe óta némelyek azokat
A. T. 8. kiad. (Berlin 1902). A. Jeremiás, Das különféle okiratok vagy töredékek összetételének
Alté Test. im Lichte des altén Orients (2 kiad. vagy fokozatos átdolgozás mvének vélték, újabb
;

1906); Székely István, A biblia-kritika
(Rektori beszéd, Budapest 1908).
Bibliafordítások, 1. Biblia.
Bibliai bizottság (Gommissio pontificia de re
biblica), bibornokokból és különféle nemzetek
biblia tudósaiból alakított bizottság Rómában,
I-ieipzig

idben pedig több forrásmbl összesztt mozaiknak tartják. A Wellhausen-féle iskola négy for-

rásmüvet különböztet meg benne a jahvistát és
elohistát (Kr. e. IX— VIII. sz.-ból), melyeket azért
neveznek így, mert az Istent héberül egyik Jahvénak, másik Elohimnak hívja, továbbá a deumelynek célja a biblia tudományok elmozdítása teronomiumot (Kr. e. 621 -ik évbl), és a papi kóés ellenrzése. Alapította XIII. Leo pápa 1902., dexet (Kr. e. kb. 500-ik évbl). Fleg az utóbbi
mint mondják
alkotta
a Mózesi szertartásomegersítette X. Pius 1904-ben.
Bibliai intézet, ^ápa^ (lat. Pontiíicium insti- kat és vitte be a zsidó vallásba a babiloni mondátutum biblicum). X. Pius pápa által alapított tan- kat. Tekintve, hogy Mózes könyvei él törvényintézet Rómában azok számára, akik a bibliai könyvek voltak, nem lehetetlen, hogy azok idk
bizottság (1. 0.) eltt doktori fokozatot akarnak el- folytán a változott viszonyokhoz képest újabb
törvénygyjteményekkel bvültek s így lehet,
nyerni, hogy erre alaposan elkészülhessenek.
hogy a Pentateuchus csakugyan több munkából
Bibliai kommunisták, 1. Perfekcionisták.
Bibliai tudományok azon tudományok, me- van összerakva. Azonban a kérdés oly bonyolult
lyek a biblia eredetével, történetével, tekintélyé- és nehéz és a vélemények annyira megoszlanak,
vel és magyarázatával foglalkoznak. A következ hogy tudományosan megállapított igazságokról
szakokra oszlanak 1. A bibliai könyvek irodalom- beszélni nem lehet. Nevezetes viták vannak még
írta-e v.
története. Ez lehet egyszeren e könyvek eredeté- arról, hogy Izaiás jövendöléseit mind
nek, történetének és tekintélyének közl leírása részben egy másik, st harmadik próféta (Deuvagy pedig ezen kérdéseknek a források kutatá- tero-Izaias, Trito-Izaias). Dániel könyvét, kivált
sán alapuló 8 a hagyományok igazságát biráló a protestánsok, többnyire a Kr. e. II. sz.-ba, tehát
tárgyalása. Utóbbi esetben bibliakritikának neve- Dánielnél négyszáz évvel újabbra teszik. Vitatzik. Ettl az irodalmi vagy fels kritikától kü- koznak arról is, hogy az evangéliumok irott forlönbözik a bibliai szövegkritika, mely a régi kéz- rásokból vagy a hagyományból merítették -e adairatok, idézetek és fordítások vizsgálata, bírálata taikat, nem mentek-e változásokon keresztül s
és összehasonlítása útján a szövegnek legerede- hogy kivált a negyedik evangéliumot János apostibb és leghelyesebb alakját igyekszik megállapí- tol írta-e. Némelyek Szt. Pál néhány levelének
tani. 2. Bibliai magyarázattan (hermeneutica) hitelességót is kétségbe vonták. De a tudományoés maga a biblia magyarázata (exegesis). A bib- san igazolt állítások a biblia tekintélyét lényegéliát minden oldalról megvilágító terjedelmes és ben meg nem döntik, csak egyes iskolai vélemémindent tudományosan igazoló bibliamagyarázó nyek inogtak meg, st a tudományos kutatás sok
mveket bibliakommentároknak nevezik. Rövi- pontban a hagyományt igazolta. A bibliai tudo:

—

—

:

magya- mányoknak immár tizenkilenc sz. óta és újabb
rázatokat glosszáknak vagy scholionoknak is ne- idben is oly mérhetetlenül gazdag irodalmuk
veznek. 3.
bibliai nyelvészet a biblia eredeti van, melynek sehol párja nincs. íme egy-két
nyelveivel, a héberrel, arámival, göröggel, vala- munka tájékozásul Székely István, A Szentírás
mint a régi nagyfontosságú fordítások nyelveivel apológiája (Nagy-Várad 1891) Hermeneutica biba szír, kopt, etióp, arab nyelvvel foglalkozik. lica (Friburg 1902) A bibliakritika
kérdései
4. BMiai régiségtan a bibliában szerepl régi (Rektori beszéd, Budapest 1908) Szekrényt Lajos,
népek, fleg a zsidók vallási, polgári és magán- A bibliai régiségtudomány kézikönyve (2. kiad.
életét tárgyalja, valamint a bibliai események u. 0. 1896)
Vigouroux, La Bible et les découverszinterének földrajzát. 5. Bibliai történet a bib- tes modemes, magyarra ford. Schmidt A B. és az
liában elbeszélt történetet, tehát a zsidó népnek újabb felfedezések. Nagybecskerek, 1894. Kaulen,
és seinek történetét, a zsidó vallás történetét és Einleitung in die Heil. Schrift (4. kiad., Preia kereszténység eredetét adja el. Ez a történet burg 1899) Belser, Einleitung in das N.-Test.
igen gyakran érintkezik a többi régi keleti népek (u. 0. 1901)
Strack, Einleit. in das Alté Test.
(egyiptomiak, asszírok, föníciaiak, szírek stb.) tör- (tí. kiad., München 1906) Cornill, Einleit. in das
ténetével azért mai nap a bibliai történet sok- Alté Test. (5. kiad. Tübingen 1905); Jülicher,
szor az assziriológia, egyiptológia s általában a Einleit. in das Neue Test. (6. kiad., u. o. 1906)
régi keleti történelem, bölcselet- és vallástörté- stb. stb. Leggyorsabban lehet tájékozódni egyes
net kérdéseit is kénytelen kutatásainak körébe bibliai kérdésekrl a bibliai mszótárakból.
vonni.
Biblia-kánon, 1. Biblia.
Korunkban a biblia-kritika kérdéseit óriási
Bibliakritika, 1. Bibliai tudományok.
munkával kutatják, fleg protestáns részrl. BonBibliamagyarázat, 1. Biblia.
coló kés alá veszik a bibliát és sokan arra a véleBiblia-olvasás, 1. Biblia.
ményre jutottak, hogy némely szentkönyvek nem
Biblia pauperam (lat., a. m. szegények
egységes mvek, hanem több külön munka vagy bibliája). így hívták régen, kivált a könyvnyomtöredék összetételei, mások id folytán átdolgo- tatás feltalálása eltt a bibliai történet képes áb*
debb, inkább gyakorlati használatra szánt

A

:

;

f

;

;

;

:

;

;

;

;

;

—
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rizolásait összefügg 50—60 képben, melyekhez
rövid magyarázatok voltak csatolva. A szegényeknél (nem annyira a népnél, mint szegényebb
papoknál), kiknek nem volt módjukban drága
bibliakéziratokat szerezni, ez pótolta a bibliát.
Mások szerint B. a. m. a szellemi szegények, ol-

nem tudók bibliája. A B.-nak több példánya
maradt fenn a nagyobb és régibb könyvtárakban,
pl. a bécsi udvari könyviárban.
vasni

—

Blbliolátria

hogy ezáltal a nyelvészeti ismeretek terjesztése
révén, az egj'etemes emberi és keresztényi
veltség terjesztésére kiszámíthatatlan nagy' hatással voltak, arra éppen csak rámutatni is elég.
Biblia-tilalom, 1. Biblia.
Biblikus (a középkori latinságból ránk maradt
szó), jelzi azt az egyént, vagy mvet, aki vagy
amely a bibliával foglalkozik, de azt a beszédet,
írott mvet is, melyet a biblia szelleme hat át.

m-

Bibliofil, &í6?io/?/«i (gör.), könyvbarát, könjrv-,
Biblia-szöveg, 1. Biblia.
Biblia-társaságok, v. bihliaterjesztö társasá- szeretet. B. tehát az, aki szereti általában a könygit, azok az earyletek, melyek azt tzik ki cél- veket, de különösen a ritkákat és becseseket, de
jokul, hogy a bibliát az emberi társadalom minden els sorban nemcsak küls tulajdonaikért, hanem
osztálya ós lehetleg a föld minden népei között tartalmukért s gyjti ket az irodalom és tudoa mvek tarelterjesszék. E társaságok között legels helyen mány szeretetéért, mert rá nézve
áll az 1804 márc. 7. alakult Brit és külföldi bib- talma. Ennek tulajdona a bibliofilia, azaz a könyv
-liaterjesztö társaság (British and Foreign Bible- okos szeretete s ez különbözteti meg a bibliománSociety), melynek eredete röviden az, hogy 1804 tól (1. BiUiománia). Célja tehát vagy általában
márc. 7. körülbelül 300 személybl álló gy- jó köny\-et, vagj' pedig valamely tudományág,
lés jött össze Londonban, melyen az egyesült ki- kérdés, vagy irodalmi faj, akár egyetlen Írót
rályság legkülönbözbb felekezeteinek férflai je- illet müveknek tudományos célra gyjtése.
lentek meg és Charles Tamás balai metodista utazó Gyjt tehát pl. csupa bibliát, egy irányban csupa
prédikátor lelkes beszédének hatása alatt megala- els kiadásokat (Szürj- Dénes), ad usum Delphini
kították az emiitett társaságot, mel>-nek ügyke- (XIV. Lajos fia részére készíílt klasszikusok) kizelése 36 világi férfiúból álló bizottság kezében adásokat, csupa röpiratokat (Ballagi Géza), összevan, kik közül 15-öt az angol államegyházból, g>1ijti a lehet teljes Homeros-, Petfi- (Petfi15-öt a nem-államegyházak híveibl választanak, ház), Dante-, Goethe -irodalmat (nálunk Elischer),
6 pedig külföldi tag. Ezek közt van hazánkból dr. valamely idszak (forradalom, Rákóczi-kor), valaBalogh Ferenc debreczeni ref. teol. akad. tanár. mely tárgy (sakk, nkérdés stb.), valamely kérdés,
Tökevagj'ona nincs e társaságnak, de van egy ha- ország, hely irodalmát, csupa régi magyar könyvtalmas nagy palotája Londonban, a Viktória ki- tári (Ráth György) vagy külföldi magyar vonatrályné-utcában 146. sz. a. Az els évben mindössze kozású (gr. Apponyi Sándor) mveket, csupa in16684 koronának megfel összeg jöttbe közadako- kunábulumokat stb. A B.-ek gyakran társulatokat
zásból a társaság céljaira, ez az összeg évrl-évre alkotnak bizonyos célú mvek kiadására. A legcsaknem folji»nosan emelkedett, az 1909—10. régibb a francia Société des bibliophiles (Paris
évben már 5.638,940 kor. bevétele volt a társaság- 1827), aztán az angol Société dei diiettattti, 1734
nak. Továbbá, míg az els évben mindössze 81,157 (London) Bannatgne-Club, 1823 (Edinbourgh)
egész és rész-bibliát terjesztett el, az 1909— 10-ik Maüland-aié, 1828 (Glasgow); Philobiblonévben már 6,620.024 bibliát vagy bibliai részt society, 1853 (London); Derlitter. Vérein, 1839
adott el, 8 fennállása óta már több mint 222 mil- (Stuttgart) Grolier Club (New York) stb.
Irodatom. Le livre des bibliophiles, Paris 1874 Roaveyre,
lió egész vagy rész-bibliát terjesztett el kb. 310
Conaaissances nécesseaires á un bibliophile, I— X., Paris
millió kor. kiadással, mindenfelé a föld kereksé- 1899; .4. Cím, Le livres, Paris 1905—1908, I— V. és üne
gén 424 nyelven. Magyarországon is van e tár- bibliothéqne, a. o. 1901 Boncbot, Bibliothéqne des connaiss.
—
saságnak Budapesten ügynöksége és raktára,mely ntiles aux amis des livres, Paris 1890— 9i, I V. Uianne
C, Caprices dun bibliophile. Paris 1878: ,Le Petit, L'art
hazánkban az 1909. évben 106,621 egész vagy d'aimer les livres et les connaitre, u. o. 1884: Mühlbrecht,

f

;

;

;

;

:

részbibliát ánisított

el.

társaság mellett van még több mint 30
biblia-társaság az európai kontinensen. Oroszországban I. Sándor cár állíttatta föl a görög-kel.
püspökök s az orosz nemesség támogatásával a Szetitpétervári orosz Bibliatársaságot,
melynek az orosz birodalom legkülönbözbb részeiben már 289 leányintézete volt, mikor L Miklós cár 1826. rögtönösen beszüntette azt. Németországon 1805. és 1815. a római katolikusok állítottak két ilyen társaságot, melyek közül az
egyiket pápai parancsra oszlatták fel, a másik
magától megsznt. A németországi prot. B. köaött legnagyobb a Porosz bihliaterjesztö ftársaság. Ezeken kívül vannak ilyen társaíságok
Svájcban, Francia-, Svéd-, Norvégországban, Dániában, Hollandiában. Észak-Amerikában öt ilyen
társaság van, melyek közt legnagyobb az 1816.
alapított Amerikai Bibliatársaság, több mint
1000 leányegyletével. E társaságok együtt több

E nagy

mint 250 millió

bibliát terjesztettek

már

el s

Die Búcheriiebhaberei am Bnde d. XIX. Jhrbts, Beriin 1896
Bibliofillá, folyóirat, Firenze 1898 óta; Zeitscbrift l'ür Bücher
freunde.

könyvgyülölet. Dibdin álta
terjedt el. V. ö. Mulsant E
Les ennerais des li\Tes (Paris 1879) és The
ennemies of books (London 1880, ugj'anaz bvítve)
Bibliognózia, bibliognosztika (gör.), könyvia
méret, azaz a köny\-ek ismerése bels becsük, értékük, történetük szerint.
Bibliográfia, 1. Könyvészet.
Bibliográfas igör.), szószerint eredetileg könyvíró, azaz könj^másoló, aki tehát régi könj-veket
olvasni tud. De Bury óta (1763) könyvismerö, a
könyvek pontos leírója, könyvkatalógusok készítje.

Bibliofobia

(gör.),

ajánlott szó, de

nem

Bibliokapélosz (gör.), kön>-váms a régi görögöknél.
Bibliolátria (gör.), bibliaimádás, vagyis a bibliának mértéken túli tisztelete, mely csak a szavakhoz s nem azok értelméhez ragaszkodik.

;

Bíbor
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Bibliolitok

Bibliolitok, azon kéziratok neve, melyek vulkáni kitörések folytán (mint pl. Pompejiben és
Herculaneumban) eltemettetvén, ásványalakot öl-

Livingston, Anction prices of
átd. C. Orr. New York 1900
books, u. o. 1906, I— IV. Beck, Jahrbuch der Bücherpreise,
Leipzigl906 óta; Brunet, La bibliomanie, Bordeaux 1878;
Cim A., Amateur et voleur de livre, Paris 1903.
;

;

Bibliomantia (gör.), könyvbl jóslás a találomra fölütött és a hüvelykkel vagy más ujjal
találomra megjegyzett helybl. Az ókorban HoBibliológus a. m. hihliográfus (1. o.).
Bibliomán, hihliomániakus, 1. Bibliománia. meros, majd VirgiUus (Sortes Virgilianae), a keBibliománia (gör.) a. m. könyvkórság, könyv- resztényeknél a biblia, a mohamedánoknál a koórültség, könyvéhség. Ebbl képzett szavak bib- rán szolgált e célra.
Bibliopégusz, bibliopég (gör.), könyvköt.
liomán és B.-kus, a. m. oly egyén, ki rülten szeBibliophile Jacob, 1. Lacroix (Paul).
reti a ritka vagy sajátos könyveket, de csak magukért a könyvekért s nem hasznukért. Tehát oly
Bibliopóla (gör.), könyvárus.
könyvgyjt, aki bizonyos fajta könyveket gyjt
Bibliotáfus (gör.), könyvelásó, elrejt, aki
csak azért, hogy neki meglegyenek, de ha lehet, rajta ül könyvein és senkinek kölcsön nem adja.
papnak.
másnak nem. A gyjtés szempontja itt nem a tar- Régen neve az egyházi levéltárt
talom, mert a bibliománikus maga nem olvas, haBibliotéka, 1. Könyvtár.
nem a különösség és ritkaság. Noha a gyjtés ily
Bibliotékográiia (gör.), könyvtártan (1. o.).
nemét kéziratokra nézve ismerték a görögök és
Bibliotékonomia (gör.), a könyvtár rendezérómaiak is, maga a szó ily alakban csak a XVI. sének, fenntartásának és vezetésének tana. L.
sz.-ból való s a XIX. sz.-ban terjedt el. A B. tehát Könyvtártan.
Bíltliotlieca Indica, 1. Ázsiai társaságok
oly egyén sajátsága, ki az rültség egy nemével

töttek.

Bibliológia,

1.

Könyvészet.

rz

fkép küls

keres bizonyos fajta,

tulajdonai v.
pl. körül nem
vágottakat, bizonyos kötósüeket (nálunk Apafikorabeli pávafarkdiszüek, XVIII. sz.-i debreczeniek és kolozsvári Guttmann-féle szalagdlszüek),
bizonyos nyomásuakat, kiadásuakat (rendszerint

körülményei miatt ritka könyveket,

(Asiatic Society of Bengal).

Bibliotb.éque bleue, a. m. kék könyvtár, a
XVII. sz.-ban megindított francia népkönyv-sorozat, mely javarészt középkori verses regények
prózai átdolgozását tartalmazza. Nevét a füzetek
durva, kék
tár.)

tin stb.), bizonyos történettel biró

Parisban.

libris-eseket

(1.

könyveket, ex-

Ex-libris), kevés számban,

szín

borítékjáról kapta.

Bibliotbéque nationale

elsket=: editio princeps), bizonyos helyeken, bizonyos nyomdásztól valókat (Aldus, Elzevir, Plan-

(Nemzeti könyv-

Ez a neve a francia nemzeti könyvtárnak

A világ legnagyobb

könyvtára. Eredete

vagy rendkívül

régi s egyenesen a francia királyok
könyvtárára vihet vissza, melyrl már Nagy
Károlynál van szó. Kezdetben csak kéziratokból

sorszámmal nyomottakat, díszkiadásuakat, miniatröseket, pergamentre v. aszbesztre nyomottakat, nagy margósokat, színes paptruakat és állt. V. Károly alatt a Louvre egyik tornyában
színes nyomásuakat, rézmetszettel nyomottakat, helyezték el 1367. s az akkori jegyzék róla még
arany v. ezüst betsöket, iniciálésokat, kézzel ki- megvan Gillet Mallet-tl. Azóta a francia kiráfestetteket (illuminált), körlvonalzottakat, uni- lyok, XI., XII. Lajos, I. Ferenc nagy gondot forkumokat, ritka pornografikus mveket, nagy fér- dítottak rá s már 1536 óta köteles példányokat
fiak tulajdonában voltakat, tiltott, megcsonkított kapott s rendkívüU adományokkal gazdagodott.
(kasztrált), elégetett (pl. nálimk Komáromi Csip- Nyilvános könyvtár lett 1692. Különböz vándorkés György Bibliája, Ipolyi Mythologiája) v. lások (Blois, Fontainebleau) után 1721 óta a mai
megsemmisült, elkobzott (Petfi 1850-iki kiadása), helyén áll, de épületét sokszor átalakították, kinagyon kisalakú (kolibri 1. o.) stb. könyveket. bvítették. A nagy forradalom alatt rendkívül
Ilyenek a ma már mind divatosabb könyv-árve- megntt s kincsekben meggazdagodott a feloszréseken néha rendkívüli összegeken kelnek el, latott vallásos rendek könyvtárai által. A mai
Lacroix P. szerint a B. egy faja sem ment az nagyszabású átalakítás Labrouste tervei szerint
rültségtl. Valóban volt eset, hogy ez az illet- 1854 75-ig tartott. Nagy olvasótermében 344
ket lopásra, néha gyilkosságra vitte, de szeren- hely van. Az épülettömböt négy utca határolja.
csére leginkább csak különcség, mely Angliában, A gyjtemény áll öt osztályból
nyomtatványok
Franciaországban s újabban Amerikában terjedt (több mint 35 millió kötet), kéziratok (kb. 102
el. Jellemz eset, hogy midn 1812. Roxburghe ezer), térképek (kb. 250 ezer), metszetek, pénz- és
herceg könyvtárát elárverezték, Boccaccio Deca- éremgyjtemény. Minden osztálynak van külön
werow-jának egyetlen ép példányát 1471-bl olvasóterme. Most még egy 2-ik nagyobb nyilvá(nyomtatta Velence, Christ. Valdarf er) Blandford nos olvasótermet építettek. 1897 óta kiadja összes
márki 2260 fonton (54,240 K.) vette meg. Ez volt nyomtatványai betrendes címtárát (Cataloctue
addig könyvért a legnagyobb ár. Emlékére ala- qénéral) eddig megjelent 41 kötet a
betig. Ez
pult a Roxburghe-club, kiadatlan vagy nagyon lesz a legnagyobb nyomtatott címtár.
Lrodalom. Delisle Leop., Le cabinet des manuscritá I— III.,
ritka mvek kiadása végett a tagok számára.
des Imprimés,
Kivált Gutenberg ós Füst nyomtatványai kelnek 1868—81. Paris Notes sur le département
B.-nat. u. o. 1891
u. 0. 1891 Labrouste, La B.-nat. n. o. 1885
el újabban rendkívüli árakon. Egy Mazarin Biblia. La B. Par H. Marcel etc, u. o. 1907, sok képpel, stb.
1873-ban 2690 fonton és egy pergamentre nyoBiblia, közs. Starkenburg hesseni tartomány
mott példány 1884-bon 3900 fonton, egy Fsalmo- Bensheim j.-ában, vasút mellett, (i905) 2617 lak.
runi codex (1459) 4950 fonton kelt el.
Biblisztika (gör.), a bibliában való jártasság
Irodalom. Dibdin, Bibliománia, London 1809, 8. kiad. 1811,
hiblista, a középkorban a biblia-magyarázó.
átd. Lehr 1848, újra 1876
Pitzgerald, The book (ancier,
Bíbor. A régiek B. névvel a szinek egész sorou.
0.
1886; Burtoii, The book-hunter, New-York 1888;
Merryweater, Bibliomaaia of the Middle Ages, London 1849, zatát jelölték, kezdve a legfinomabb kéktl egó-
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szén a legsötétebb ébenfa színig, s ennek a B.-nak
nagy értéket tulajdonítottak. Á B. az ókor népeinéi a királyi méltóság jelvénye volt, ami annál
érthetbb, mivel a nyers anyagnak beszerzése
igen nagy fáradsággal járt s a nyert színezetek
állandósága az akkoriban ismert többi festékekét
fölülmulta. A B,-festés feltalálóinak a feniciaiakat tekintik.
A B. -festésre a biborcsigákat (1. o.) használták.
Föníciában úgy festettek, hogy a csigákat megölték, darabokra vágták és sóval behintve forró
üstbe dobták, melyben az állatok nedve kifolyt
ez a nedv majd kék. majd sárga, majd vörös szinü
volt. Az összetöpörödött húsrészeket kihalászták
és a gj'apjukelméket a tiszta lében festették. A
szín csak a napon, azaz a leveg oxidációja alatt
állt elö. Píinius állítja, hogy a nyers csiganedv
zöld szín volt. E leírás teljesen megfelel a csáva-

—

Bn>orlakk

él

tengerekben

Pi/rpwra-fajok s köztük a P.

haemoNtoma és a P. lapÜlus, melyek közül az
els a Földközi-tenger, a másik az Atlanti-óceán
lakója, azután a 3f?<rea*- fajok, pl. a Murex brandaris, M. truncidus és M. erinaceus az utóbbiakat már az ókorban felhasználták bíborfesték elállítására. A ma Purpura néven ismert fajokat
a régiek aBuainiuma, a Murex fajokat pedig
<fPurpura» névpn ismerték. A bíbormirigyek vá;

ladéka kezdetben színtelen, napfény hatására a
benne lev kromogén elbb zöld, majd kék és
végül bíborszínvé változik. Bizio szerint a B.
váladékában lev festanyok indigószánnazékok;
alkotórészük közül a kéket «indigotin», a vöröset
aindigó-vörösn és a kromogént «indigófehér» névvel jelöli. Régen a biborcsigákból készített bíborfestéket nagyon megbecsülték és drágán megfizették, ma az anilinfestékek teljesen háttérbo
szorították. V. ö. Lacaze-Duthiers, Mómoire sur
festésnek. L_ Indigofestés.
Megkülönböztettek tirusi, getuli, lakedemon, la Pourpre (Annál. d. sciences nat. (4), 12. 1859, 5—
tarentumi B.-t, melyek átfestésére csakis a bucci- 84. lap) Schunck, Note on the purple of the annum szolgált. Color Amethystinus, Janthinus, cients (Journ. chem. Soc., 35, 1879, 589—596. lap
Faccinus alatt világosabb B.-fajokat értettek, és 37, 1880, 613—617. lap); Fürth, Vergl. chem.
míg a color conchylius világosabb B. volt. Ezt Physiol. d. nied.Tiere (Jena 1903, 373—381. lap).
a B.-t még color cearuleusnak hí\'ták, ami is- L. még Purpura és Murex.
Bíborfa a. m. Aniarantfa (l. o.).
mét amellett szól, hogy ez kék, nem pedig piros
Bíborfestés, 1. Bíbor.
szín volt. Vérvörös lehetett annak a B.-nak a
Bíborhere (Irifolium incamatum L.). A hereszíne, melyet úgy állítottak össze, hogy a kelmét
elóbb alkannávai megfestették, azután a B. -csiga félék családjához tartozó egyéves szálas takarnedvével csávázták s végül a buccinum nedvével mányféle. Az utóbbi idben már nálunk is több
átfestették. A B.-csigának a nedvét beszárítva is heljTitt termesztik. Legjobban díszlik a középhozták forgalomba. Plidarchos szerint a festés kötött talajon. Legegj^szerübben úgy termesztik,
evvel a készítménnyel úgy történt, hog>' mézzel hogy augusztus hóban tarlószántásba kataszteri
és (rothadó) Nizelettel összekeverve csávát készí- holdankínt 12— 20 kg. magot vetnek; ez esetben
tettek belle. A régiek ezek szerint azt a pompás a B. május hóban egy kaszálást ad, amely után
B.-t, melyet mostanában festmhelyeinkben el- még korai tengerit, mohart, csalamádét, kölest stb.
állítanak, nem is ismerték. Eleintén csak a gyap- lehet vetni. Tavasszal nem érdemes vetni, mert
jút, késbb a seljTnet is festették B.-szinben. a vetési évben legfölebb legelt ad, de kaszálást
Diocletianus császár idejében (301. Kr. u.) a B.- nem. Újabban zöldtrágyául is ajánlják. Termése
selyemnek a fontja 15,000 dénárba fkb. bÓOO K.) katasztrális holdankint 12—20 q. széna, vagy 2—4
került a tirusi B. -gyapjú fontját 1000 dénárral q. mag.
Bíborkék, nem egyéb mint indigótetraszulfofizették. B.-festmúhelyek voltak Tirusban, Koszban, Krétában, Cissában, Tarentumban, Szira- sa vasnátrium
kuzában, Alexandriában, tehát a Földközi tenger
C<^'^>C6H,(S0,Na),
(NaO,S),C6H,<^'^>C
part\idékén. tgy látszik azonban, hogy This-ten
(Egyiptomban), Thyatirában (Lídia) is voltak B.- Készíthetjük az indigóból, ha azt 70— 80<» C.-on
fesfmúhelyek. A rómaiak eleintén csak B.-szala- szulfonáljuk oletunmal, felhígítás után konyhagokkal díszített öltönyöket \-iseltek, késbb azon- sóval a festéket kiválasztjuk és ezt szénsavasban a B.-fénj-zés mindinkább elharapódzott és nátriummal (szóda) közömbösítjük, kimossuk és
Caesar idejében érte el tetpontját. A császárok szárítjuk. Vízben könnyen oldható, alkoholban
többször szigorú törvényeket bocsátottak ki e fény- oldhatatlan a gyapjút savanjrú fürdben kékes;
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:

zés

korlátozására. Akármilyen nagy volt is B.kelmékben a szükséglet, a B. -festés ipara mindinkább hanyatlott s a XII. sz.-ban teljesen megsznt.
A B. helvét a carmesin foslalta el, melyet a kermes-bogyókkal állítottak "el. V. ö. Witt, 0. N.
Chenüsche Technologie d. Grespinnstfasem. Bol-

ibolyaszinre festi.

Bíborkénsav (indigókekmonoszulfosav), ké-

ha az indigót kénsavanhidrittel (SO,)
hevítjük. B. bíbors-örös pelyhekbl áll, mely tiszta
vízben kék színnel oldódik. Oldhatatlan híg kénsavban. Sói gyengén oldódnak vízben és oldhaley's Technologie Bol. V. II. 1.
tatlanok sóoldatokhan.
Bíbor. Árpád-kori magj-ar nnév, mely Bibara,
Bíborlakk (krapplakk), szép vörös szín fesBíbora, Bibur alakban fordul el többek közt ték, melyet a mesterséges alizarin forgalomba
megtaláljuk az Osl nemzetségnél a Hölgyasszony, hozatala eltt az ú. n. garancinból (krappszón) kéS.wpasszony stb. nevek társaságában.
szítettek olyképen, hogj' vasmentes timsóoldatot
Bíborbirs (növ), 1. Birs.
adtak hozzá és szrés után szódával leválasztotBíborcsigák, a Purpura és Murex nemekbe ták a B.-ot. A B. tüzét ónsóval élénkítették. A B.
tartozó mindama csigafajok, amelyeknek bíbort szép és nagyon tartós olaj- és vízfestéket szolgálkiválasztó mirigyei vannak. Ilyenek a melegebb tat, nem mérges és különösen tapéta festésére
;

szíthetjük,

;
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használják. A mesterséges alizarin forgalomba
hozatala óta ebbl állítják el.
Bíbornok. Teljes címe Bminentissimus princepssanctaeRomanae Ecclesiae Cardinalis.AB.-ok
a pápa után els dignitáriusai a kat. egyháznak.
Különben pedig a világi uralkodó fejedelmek után
következnek. Magyarországban, és Ausztriában

Bibomokbogár (Pyrochroa coccinea L.), a rovarok osztályának, a födeles szárnynak (Coleoptera) rendjének Pyrochroidae családjába tartozó

az uralkodóházból született hercegekkel egyenrangúak. A B.-ok teljes száma 70, e szám azonban ritkán teljes. E számot V. Sixtus állapította
meg 1586. kiadott Postquam verus ille konstitiiciójával, amely szerint 6 püspök-, 50 áldozárés 14 diakonus-B. van. A B.-ok a pápa rendes tanácsadói és segédei. E feladatukat összességükben, mint a pápa tanácsa a konzisztóriumban,
testületileg többen a kongregációkban és végül
egyenkint valamely különösen átruházott hivatalban, pl. mint datarius gyakorolják s teljesítik.
(A Rómán kívül lakó B.-ok ez alól föl vannak
mentve.) A pápai szék üresedése esetén a B.-ok
vátestületét illeti az idközi kormányzás,
lasztják a pápát. Címök a megszólításban Eminentissime princeps, Eminentia Vestra (Tua). Sok
kiváltságuk közül kiemelhet, hogy csak
lehetnek legati a latere ; ülési és szavazati joguk
van a közzsinaton a püspököket megillet minden kiváltság nekik is jár stb. A Rómában székel
bíbomokoknak évi jövedelme ez id szerint 20
ezer líra.
A B.-i méltóság jelvényei a vörös kalap (1.
Bíbornoki kalap), galerus v. pileus cardinalitius,
capeUus rubrus a vörös f öveg, birretum pileolus,
caputium és solideo a bíboröltöny, a zaíir gyürü,
annulus cardinalitius az ú. n. ombreUino, a fejk
felett hordott mennyezet címereik felett a kalapot
alkalmazzák. A B.-ot kizárólag a pápa nevezi ki,
de Ausztria, Francia- és Spanyolország s Portugália uralkodóinak kivánatát ez irányban figyelembe szokta venni, habár nem köteles ez ú. n.
korona-B.-ok kinevezésére. Kellék az áldozárB.-sághoz a betöltött 30, a diakon-B.-ságnál az
elért 22-ik év, törvényes születés s legalább a
négy alsó rend megléte. A kinevezés szabályszeren decemberben történik a konzisztórimnban. A
kinevezettet valamely idsebb B. bemutatja a pápának, ki öt magánkihallgatáson fogadja s neki
a vörös birretumot átadja. Két más konzisztóriumban történik a vörös kalap átadása s a száj megnyitása és bezárása (1. Apertio), apertio et clausio oris. Történhetik a kinevezés olyképen, hogy
a pápa egyelre nem hirdeti ki a kinevezni szándékoltnak nevét ez az ú. n. reservatio in pectore,
in petto c. A B. -testület feje a dékán, aki mindig
az ostiai püspök. Jelenleg (1911.) 50 B. van. V. ö.
Die Kath. Kirche unsrer Zeit und ihre Diener
(Leo-Gesellschaft, Berlin 1899).
Bibornok-államtitkár, Segretario de Siato,
rendszerint a kiválóbb bíbomokok egyike, akit
a pápa különös bizalmával tüntet ki. A B. közvetíti a szentszék érintkezését a külhatalmakkal
állandó összeköttetésben áll a szentszéknél lev
diplomáciai testülettel, s az apostoli nunciusok,
intemunciusok és a többi diplomáciai személyzet

Bíbornoki gyülekezetek (congregationes cardinaUum), azok a testületek, melyek bizonyos egyházi ügyek igazgatásával, tárgyalásával és eldöntésével állandóan V. ideiglenesen foglalkoznak. Az
ideiglenesek szükség esetén alakíttatnak és a tárgy
kifejtése után megsznnek. Állandóak a következk I. szent hivatal vagyis a vizsgálat gyülekezete (congregatio S. ofíicii seu inquisitiouis).
Jelen alakjában alapította V. Sixtus 1586. A pápa
elnöklete alatt 12 bibomokból áll és az eretnekségek és hitszakadások és az ezekkel járó bnök
felett ítél. A kongregációnak kánonjogtudós tagjai
is vannak. II.
tiltott könyveket lajstromozó gyülekezet (C indicis librorum prohibitorum). Vizsgálja
a könyveket és iratokat, melyek az egyház tanával és a jó erkölcsökkel ellenkeznek, azoknak olvasását megengedi vagy megtiltja. Határozatai
kötelez erejket a pápai megersítés és a Rómában szokásos módon való kihirdetés következtében
nyerik (in acie campiflorae). III.
trienti zsinat
határozatainak magyarázatára rétidéit bíbomo-
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tle veszi utasításait s hozzá intézi jelentéseit. Az
egykori pápai állam minisztertanácsának elnöke
8 külügyminisztere volt.

—

bogárfaj népies elnevezése. 15
18 mm. hosszú,
feje fekete, tora és szárnyai bíborvörösek. Csápja
féss. Hazánkban nyáron virágzó bokrokon gyakori.

:

A

A

A

kok gyülekezete (congregatio concilii tridentini
interpretum). Hivatva van a zstnatbeli határozatok
épen tartására

szemmel

tartja

és

foganatosítására felügyelni;

a püspököknek lakhelyükön való

tartózkodását, ezenkívül az isteni tisztelet terjesztésérl, az ájtatosság felébresztésérl és emelésérl
is gondoskodik .Leveleit a pápa tekintélyével (auctoritate papae) breve alakjában bocsátja ki. IV.
püspökök és szerzetesek ügyeit tárgyaló gyülekezet
(congr. super negotiis Bpiscoporum et congreg.
super negotiis regularium). A püspökök és kiváltságos prelátusok hivataloskodási tevékenysége és
azok egymáshoz való kölcsönös viszonya, és a
szerzetesi fegyelem felett rködik. V. Az egyházi

A

kiváltságokra és joghatósági viszályokra ügyel
gyülekezet (congr. immunitatis et jurisdictionis
ecclesiasticae). Figyel a személyi, vagyoni és illetékességi kiváltságokra és azokat minden megsértés ós támadás ellen védi. VI.
szent szertartások gyülekezete (congr. sacrorum rituum).
Feladataaz isteni tisztelet, a szertartások és ünnepek körüli intézkedés stb. Rendkívüli esetként a
boldoggá V. szentté nyilvánítás körül való eljárás

A

is

rábizatik. VII.

A

búcsú és a szt.-ereklye-ügyet

vezet gyülekezet (congr. indiügentiarum et reliquiarum). Jogköre: a búcsú és ereklyék körül
felmerült ügyben eljárni, ez ereklyéket megvizsgálni és hitelesíteni. VIII. Hitterjeszt gyülekezet
(congr.de propaganda ílde). Gondoskodik a hittéríti
állomások alapításáról, határainak megszabásáról
és az odaküldend hittérítkrl ós egyáltalán a
hitterjesztóssel járó ügyekrl. IX. Pius ebbl egy
uj kongregációt szakított ki, az ú. n. congr. pro
negotiis ritus orientális, melynek feladata a keleti
egyház összes ügyeinek tárgyalása és vezetése.
IX. Az egyház rendkívüli ügyeit vezet gyülekezet
(congr. super negotiis ecclesiae extraórdinariis).
Tanácskozik a rendkívüli egyházi állapotok fölött.
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széles karimájú, jobbvörös bojttal díszített kalap, melyet IV. Ince pápa az els lyoni zsinaton (1245)

Bíbornoki kalap. Vörös,

ról-balról

15—15

—

Bíbortyúk

kaktuszon és más Nopolea- fajokon mesterségesen
tenyésztik.

A nstényektl

lerakott sái^aszínú

petékbl 8 nap múlva bújnak ki a B. lárvái, meadományozott a bibomokoknak. Jelentése, hogy lyek többszörös vedlés után lé nap alatt fejlödnek
a bibomokoknak készeknek kell lenniök az egy- ki teljesen. A hím lárvák, melyek viaszfonalakház jogaiért szükség esetén fejükkel is helyt ból összeillesztett, hátul nyílt csben njTigosznak,
a bábokból 8 nap múlva
állani, amint ezt a pápa a kalap ünnepélyes át- bebábozzák magukat
adásakor kifejezésre is juttatja. Némely ország- kikelnek a szárnyas hímek; a nstények nem
habozzák be magukat. Ezután párosodnak és
ban a kalapot a fejedelem adja át.
Bíbornoki testületek, v. a római kúria ható- ennek befejeztével a hímek elpusztulnak, a nsságai itribunalia e. romána). Kétfélék igazság- és tények még két hétig élnek és petéik lerakásával
kegyelemügj'i hatóságok. Igazságügyi hatóságok: foglalatoskodnak. Minthogy a bíbortetvek élete
néhány hét alatt befejezdik, egy esztendben
I. Rota ronmna- A legfbb ítélszék, mely peres
üayek megviz^álására és elintézésére állíttatott négy-öt, olykor hat nemzedék fejldik egymásután.
fel. Jogkörét XVI. Gergely (1834) szabályozta.
A B. jelents kereskedelmi cikk, mert teste szép
Elnevezése valószínleg onnan származik, mert
t^jai a körben ülvén,az ügyeket forgatják (rotant) vörös festéket tartalmaz. Ennek megszerzése célés vizsgálják. II. Az apostoli kamara (reverenda jából a bíbortetveket a bíborterm kaktuszról kecamera apostoliea). L. Apostoli kanmra. III. Az fével, seprvel óvatosan leseprik, bádog- vagy
vaslemezekre kiteregetik s kemencékben megszáigazság jegyzete (signatura jastitiae). Mint felébb
viteli t\'szék miiködik és ítél a birói illetékesség, rítják, vagy forró vízgzben megölve a napon
arótához való felébb vitel megengedése, az elóbbeni aszalják. Üy módon elkészítve cocheniUe vagy
áUapotba való visszahelyezés, semmiségi panasz spanyolosan grana néven kerül a kereskedésbe.
Kegyelemügyi A cochenille a B. megszárított, szárnyatlan nsés a birák el nem fogadása felett.
hatóságok. A kegyelem kiszolgáltatása a pápától tényeibl áll. í/, küó cochenilleben 70,000 B.-t
függvén, e hatóságok csak tanácsukat nyilvánít- számlálhatunk össze. A kereskedelmi forgalomják a pápa eltt. I. A kegyelem jegyzete (signatura ban többféle cochenüle van. így megkülönböztetgratiae). Rendkívüli kegyelmeket osztogat pl. ha nek íinom és durva szem cochenillet, továbbá
valaki a törvény értelmében többé nem felebbez- grana fina v. mestica-t, mely kiválogatott, nagyhet ügy felebbezését kéri. II. A dataria. A pápá- szem: az apró szem, durvának a neve gr.
nak fenntartott kegj'elmi ügyekben felmentések- silvestre vagy capesiana. Ha e kétfélét keverik,
akkor graneílana-nak nevezik. Az elkészítés módja
kel in foro extemo foglalkozik. Jogkörébe esnek
A szt széknek különösen fenntartott nem kon- szerint van gr. renegrida, melyet forró vízben
zisztoriális javadalmak adományozása. A kivált- öltek meg és a napon szárítottak ki 2. gr. negra,
ha a B.-ket a vízben való megölés után forró báságok megszorítása, tágítása vagy megersítése
új kanonokságok alapítása felmentés a szabály- doglemezen szárították meg. Az ezüstszürke cotalanság ex defectu v. ex delicto minden eseté- chenüle, agr.jaspeada a legbecsesebb. A zocoíi/Za
ben; különféle házassági akadályok, fogadalmak, az els szüret legjobb eredménye. A vadon term
és eskük alól való felmentések stb. Hazánkban a nopálon él bíbortetvek vad B. néven kerülnek
folyamodványok a megyés püspök útján terjesz- forgalomba.
A cochenille festanyagának, a okanninsavtetnek fel Rómába. III. Foenitentiaria- Arra szolgál, hogy azok, kik pápai feloldozásra fenntartott nak» elállítása céljából Schunk és Marchletcski
bnöket követnek el v. valamely törvényes titko- eljárása szerint a coehenille-t porrá törik, vízben
kifzik és az átszrt oldatba ólomacetátot öntelandó akadályba bonyolódnak, a lelkiismeret ítél
székére nézve feloldozást nyerjenek.Ez az ítélszék nek, mire a festanyag sötét ibolyaszín csapadék
alakjában kiválik. Ezt alkoholban oldják és tömindent ingj-en (gratia pro Deo) ad ki.
mény sósavval elbontják az ilyenkor keletkez
Bíboros, 1. Bíbomok.
Bíborpalást, bíborvörös szövetbl készült pa- sárgás-vörös folyadékot leszíirik és lehetleg alalást. Kitüntet öltönye a fejedelmeknek, bíbomo- csony hfokon beszárítják, A beszárított maranokoknak stb.
dékot hideg abszolút alkoholban oldják, az oldatot
Bíborpinty (Goccoborus cardinalis L., áiiat), éterrel, benzollal vagy chloroformmal mega madárkereskedésekben «kardinális» néven is- bontják; ilyenkor élénk vörös szín csapadék
mert amerikai pinytféleség, 1. Kardinális.
válik ki. Utóbbit benzollal és chloroformmal mosBíbor-tenger, a Kaliforniai-öböl (1. o.) elne- sák és újból alkoholban oldják, melybl az alkohol
vezése.
elpárolgása után kikristályosodik a karminsav.
Bibortet {Coccus cacti, L., áiut), a félfödeles A karminsavat karmin (1. o.) elállítására haszszámjTJ rovarok (Hemipiera) rendjébe, a növény- nálják, meljTiek az iparban, kehnefestószetben,
tetvek (Phytophthiria) csoportjába, a pajzstetvek stb., st újabban a mikroszkópi anatómiai vizsgá(Coccidae) családjába tartozó rovarfaj. Karmin- latokban is fontos szerepe van.
vörös, szárnyas bümje 1-6 mm. hosszú nsténye
A B.-vel való kereskedés régen nagyon élénk
majdnem félgömbalakú, szárnyatlan, 2 mm.hosszú. volt, az anilinfestékek elterjedése óta azonban
Mexikóban a bíborterm kaktuszon (Nopalea rohamosan csökkent s a B. tenyésztésével járó
[Opuntia] coccíneüifera) é\. Itt, továbbá Közép- gazdálkodás is hanyatlik. L. még Kermes.
es Dél-Amerikában, Nyugat- és Kelet-Indiában,
Bíbortyúk (Prophyrio Briss), a guvat-félék
Spanyolországban, Algériában, Javában ós a (Rallidae) családjába tartozó madámem. A B.
Kanári-szigeteken a most említett bíbortermö középnagyságú, izmos madár, melynek csre
;

:

:

—

:

;

:

;

;
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mvei

kopasz homlokböre
szárnyai nem túlságos
hossznak, farka rövid és lekerekített csüdje ers,
ujjai hosszúak és nincsenek úszóhártyával összekötve 14 faja él kivált a K.-i és ausztráliai vidékeken. A Földközi-tenger környékén honos az európai B. vagy szultántyúk (Prophyrio hyacinthiProphyrio veterum Gm. s. Prophyrio
nus L.
antiquorum Bp.), pompás színezet madár nyaka,
feje türkiz-kék, hátsó része fehér, csre és homloka
vörös, lábai vörösessárgák. Különösen Itáliában,
Spanyolországban, Dél-Oroszországban, Palesztinában és Északnyugat-Afrikában vizek tájékán
tartózkodik ; járása kimért kitnen úszik, nehezen repül s külsleg és életmódra nézve nagyon
hasonlít a nálunk is közönséges vízi tyúkhoz. Növényi részekkel táplálkozik, de a fiatal madarakat

raajd olyan hosszú, mint feje

magasan a homlokáig

;

lemz

;

Szépmvészeti Múzeumban lev Madonnaképe.
Bicellus. Régi magyar törvényekben és kró-

;

nikákban elforduló fegyvernév, melyet különfélekép magyaráznak. Zsigmond 1435. törvényében felhozza azokat, kik el vannak látva íjjal, tegezzel és B.-sal (Arcus, pharetras et bicellos habentes) némelyek úgy vélekednek, hogy a B. szó
ehelyett van
abacillos seu sagittas»
eszerint
tehát nyílvesszt jelentene. Mások kétél trnek
magyarázzák; így a német Brinckmeier E. is

=

:

;

:

sem

;

;

;

(Glossarium diplomaticum. I. Gotha, 1856). A
Képes Krónikában törnek van rajzolva Zách F.
B.-a. Szirmay A. szerint a. m. csákány, vagyis
olyan fegyver, mellyel ütni és szúrni lehet (Hungária in parabolis, Buda 1803. kiad. 51. 1., 1807.

;

:

többnyire firenzei templomokban és gyjA firenzei realizmus jelvonásait érdekesen mutatja be a budapesti

teményekben találhatók.

ér,

veti meg. Vízfelületen fészkel, 3—5 ibolyabarna foltos, szürke vagy hússzín tojást rak, melyeken a sziilk felváltva 28 napig ülnek. A fiatalok fészekhagyók.
Bibra, Ernst, német természettudós, szül. 1806
jún. 9. Schwebheimban, megh. Nürnbergben 1878
jún. 5. Tudományos utazásai (Dél-Amerika) mellett legkivált zookémiával foglalkozott. Kémiai
buvárlatai a geny, a csontok, a gerinces állatok fogainak, májának, veséjének és agyvelejének vizsgálatára terjedtek ki. Mvei Vergleichende Untersuchungen über das Gehirn des Menschen und
der Wirbeltiere (Mannheim 1854) Die narkotischen Genussmittel und der Mensch (Nürnberg
1855) Die Getreidearten und das Brot (u. o. 1860);
Der Kaffee und seine Surrogate (Sitzungsberichte
der Akademie der Wissenschaften in München,
1858); Die Bronzé- und Kupferlegiemngen der
altén und áltesten Völker (Erlangen 1869) Über
alté Eisen- und Silberfunde (Nürnberg 1873).
Utóbb regényes útirajzokat és mveltségtörténeti
vázlatokat kezdett írni (Erinnerungen aus Süd<A.merika, Leipzig 1861, 3 köt.
Aus Chile, Peru
u. Brasilien, u. o. 1862. stb.) és végre egészen a
szépirodalom terére csapott át, ahol sikerült jel-

Bickell

kiad. 62.1.)

Bicenus. II. Géza és III. István királyok jegyzje. Neve valószínleg nem egyéb, mint a Besseny latinosítása, mely az Árpád-kori magyarságnál személynévként is használatban volt.

Bicepbalas

(lat.-gör.) a.

m. ketts fej

torz-

szülött.

Biceps

I

kétfej, két arccal biró), Janus
B., musculus biceps, magyarul
Kett van: musculus biceps brachii,
a kar kétfej izma és musculus biceps femoris^
a comb kétfej izma, 1. Kar és Láb.
Bicester (ejtsd: bissztr), város Oxford angol grófságban, 17 km.-nyire Oxfordtól, (i9oi) 3023 lak.,
szép templommal, híres sörgyárral, amelyben
(lat.,

—

mellékneve.
kétfej izom.

alet gyártanak.

Bicéire (franc, ejtsd biszétr), Gentilly községhez
tartozó falu Seine francia départementban, Biévre
fölötti magaslaton, 1 km.-nyire Paristól. A IX.
Lajos által alapított kartauzi kolostor 1656 óta
aggastyánok és rültek számára menedékhelyül
szolgál. V. ö. Bru, Hist. de B. (Paris 1890).
Bichat, Marié Frangois Xavier, francia orvos, szül. Thoiretteben (Jura) 1771 nov. 11., megh.
lemrajzaival és szép tájképi leírásával tnt ki.
1802 júl. 21. Elször sebészettel foglalkozott,
Bibracte, az aeduok legnépesebb városa, Gal- majd az anatómiából, fiziológiából és kórboncoliában, a rómaiak Augustodunuma, ma Autun(l. o.). lástanból tartott eladásokat. 1800-ban a Hotel
Bicamerismus (lat.), kétkamara-rendszer Dieu orvosa lett Parisban. De la vieetdela mórt
(1. 0.).
c. mvében az életrl és az él lényrl való '-néBicarbonas sodae, 1. Nátriumhidrokar- zeteit írja le. Sokkal fontosabbak és az orvosi tubonát.
dományok fejldésére jelentékeny hatást gyakoBicarbonat, 1. Hidrokarhonát.
roltak bonctani mvei Traitó des membrános
Bicarro (növ.), 1. Canarina.
Anatomie générale, melyekben a mikroszkóp fonBicci, olasz mvészcsalád, Firenzében a XIV. tosságát hangsúlyozta és megvetette a szövettan
és XV. sz.-ban. Tagjai: 1. Lorenzo di B., szül. alapját.
1350 körül, megh. 1427 eltt. Hiteles müvei nem
Bicbe de
(franc, ojtsd: Ms dö mer), 1.
ismeretesek. Neki tulajdonítják a pratói székes- Trepang.
egyházban Szt. Jakab és Margit életét ábrázoló
Bicbet (franc, ejtsd bisé), régebben francia
freskósorozatot.
Fia 2. B. di Lorenzo, szül. gabonamérték, Lyonban
34*277 1., Genfben
1373., megh. 1452 máj. 6. Tekintélyes, sokat fog- Vs coupe (1. 0.).
lallíoztatott mvész volt, kinek sok
közül
Bicbo (áll.), a homoki bolha amerikai neve, L
azonban aránylag kevés maradt fenn, így pl. a Bolhák.
firenzei Ufflzi képtárban lev triptichon
Bicbon (franc, ejtsd: bísón), öleb, bolognai
Jézus
születése a firenzei S. Giovannino de' Cavalieri ebecske.
tomplomban stb.
Fia: 3. Neridi B., szül. 1419.,
Biciniam (lat.) a. m. kétszólamú ének.
megh. 1491. Eleinte atyjánál dolgozott, utóbb a
Bickell, Gustav, német teológus és orientamaga mhelyében, tanítványai segítségével igen lista, szül. Kasselben 1838 júl. 7., megh. Bécsben
nagy tevékenységet fejtett ki. Közepes érték 1906 jan. 15. Marburgban és Halléban prot. teológiát
:

;

;

:

mer

—

:

:

mve
;

—

=

=

—

; :

—
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és keleti nyelveket tanult. 1862 és 1863-ban Marborgban és Giessenben mint a sémi és indogermán
nyelvek magántanára mködött. 186-ben katolikussá lett 1866. a fuldai szemináriumba lépett
1867. pappá szentelték. 1871-ben a münsteri kat.
teol. akadémiában, majd 1874. az innsbrucki egyetem teológiai karában mködött mint az ótestamentum és bibliai régiségtan tanára; 1891. a bécsi
egyetem bölcsészeti karába a sémi ülológia egyik
tanszékére helyezték át. Mvei leginkább a szír
filológia körébe tartoznak. (De versioné Alexandrina libri Jobi, Marburg 1861 S. Bphraemi Carmina Nisibena, Leipzig 1866; antiochiai Izsák
munkáinak kiadása, Giessen 1873 77) Conspectus rei Syrorum literariae, München 1871). Legnevezetesebb munkája e körben a Kalilag vaDanmag szír fordításának kiadása ^Leipzig 1876).
Irt egy kis héber grammatikai kézikönyvet is
(Leipzig 1869—70). Élete utolsó éveiben különösen az ótestamentum versmértékével foglalkozott.
Bicko selo, adók. Pozsega vm. bródi j.-ban,
u. p. és u. t. Garcin.
(1900) 459 horvát-szerb lak.
Bicocca, község Lombardiában, MUanótól 7
kilométernyire; ismeretes az 1522 április 22- ikl
ütközetrl, melyben a Prospero Colonna vezérlete alatt áUó német császári hadak a svájciaktól
támogatott francia vezért, Lautrec-et legyzték.
;

:

—

;

;

Bicolor (lat.) a. m. kétszín.
BiconcAT és biconvex, 1. Bikonkáv.
Bicscse, 1. Kishiccse és Xagybiccse.
Bicscsefalu (azeltt Bittsicza), kisk. Trencsén
vm. zsolnai j.-ban, (1910) 689 tót lak. vasúti meg:

;

posta- és táviróhivatal.

IIó.

Bicscseszabadi (azeltt Bittse-Lehota), kisk.
Trencsén vm. vágbeszterczei j.-ban, (1910) 180 tót
:

lak.

;

u. p.

Alsóricsó, u.

t.

Ricsó.

—

Blddeford

Bicske-székesfehérvár-sárbog&rdi helyi érvasút r.-t; a Székesfehérvár-bicskei h. é.
V. (enged. 1898. XXVIII. t.-c.) és a Székesfehérvár-sárbogárdi h. é. v. egyesülésébl keletkezett
(enged. 1907. XIV. t.-c). üzleti hossza 79-5 km.
k Székesfehérvár— börgöndi 8"85 km. hosszú vonalat a fehér-tolnavármegj'ei h.é. vasúttal peageban használja. A vasút Székesfehérvár lovasberény— alcsút bicskei része 1898., a böi^önd
sárbogárdi része 1897. nyílt meg. Befektetési tkéje 6.030,000 K. A Máv. üzemében van.
Bicskey Gergely, esztergomi érsek, 1. Bodod.
Bíenhyba, 1. Bekuhibabalzsam.

dek

—

—

Bicuíipidalis bülentyü,

Bícycle

1.

Szív.

Kerékpár.
Biczó Géza, fest, szül. Nagykrösön 1853 lebr.
20., megh. 1907 nov. 4. Budapesten. Tanulmá(ang., ejtsd bei-

v. bisaiki), 1.

nyait a budapesti rajztanárképz-intézetben, a
bécsi és müncheni akadémián végezte, azután a
halasi líceumban és a budapesti VII. ker. állami
gimnáziumban volt rajztanár. Genre-festményein
kívül fkép képes lapok illusztrálásával foglalkozott. Ily rajzai nagyobbrészt a Vasárnapi Újságban jelentek meg.
Bida, Nupe nyugatafrikai vidék fhelye BritÉszak-Nigeriában. A Niger mentén fekv Báróval

(ahonnan a Nigeren minden évszakban járhatnak
hajók) vasút köti össze.
Bida, Alexandre, francia fest, szül. Toulouseban 1813 okt. 1., megh. 1895 jan. 3. Delacroixnak volt tanítványa. Sokat utazott Keleten, fleg
Palesztinában és utazásainak eredményeit akvarellekben, illusztrációkban dolgozta fel. Igen elterjedtek az evangéliumokhoz készített illusztrációi. Alfréd de Musset mveihez is készített illusztrációkat (1865—66).
Bidache (ejjtsd: bidás), község Basses-Pyrénées
francia départementban, a Bidouze partján, (i906)
2175 lakossal, cserépedény- és szegkészítésael,
1789 eltt Gramont hercegségtl függ grófságnak volt fhelye; a grófi kastély romjai még

Bicska,
nép fanyel zsebkése,
bicsak, a
melynek pengéjét a nyélbe lehet behajtani. Híres
a fehér\'ári B.
Bicskás, zsebtolvaj, ki bicskával
metszi fel a zsebeket B.-nak mondják a veszeked, duhaj legényeket is, valamint némely helyen
a cifra, pitykés dolmányt is.
Bicskázás v. btcs- láthatók.
Bidassoa (sp. Vidasoa), kis folyó a franciahozás egy neme a késjátéknak leírását 1. Kiss
Á.. Magy. gj'erraekjáték- gyjtemény.
spanyol határon a francia Pireneusok Ny.-i végéBicc^e, nagj'k. Fejér vm. váli j.-ban, (1910) 892 ben ered egy ideig spanyol területen, a Bastanházzal és 6697 magyar lak. vasüti állomással, völgyben folyik. 70 km. hosszú 12 km. hosszú
po?ta- és táviróhivatellal, telefonállomással. Fej- alsó részében határul szolgál Hendaye francia és
s élénk község, van 2 takarékpénztára, ipa- Fuenterrabia spanyol város közt elég széles öböl
ri>st€stülete és iparostanonc-iskolája, polgári ka- alakjában a Biscayai-öbölbe torkollik. 2 km. Irunzinója, gzmalma, a hozzátartozó Csordakút- tl egy kis sziget, a Fácán- vagj- amint most neveiiusztán köfejtbányatelepe és mezógazd. szesz- zik
a Conférence-sziget van, amelyen Mazarin
gyára. A m. kir. államvasút budapest- királyhidai Luis de Haro spanyol miniszterrel 1659. a pirevonalából itt ágazik ki a B. -székesfehérvári h. é. neusi békét kötötte meg.
vasút. Csillagvizsgáló tornyát, melyet Nagy KáBidauld,jH(?nn,francia fest, szül. Ste-Colomberoly matematikus rendezett be, 1849-ben elpusz- des-Boisban 1839 febr. 21., megh. 1898 szept, 5.
títt)tták. Windischgratz herceg itt táborozott, miA párisi mvészeti akadémián és Rómában tanult,
eltt seregével Budapestre bevonult. Ide érkezett eleinte szobrászattal foglalkozott, utóbb a tájkép18ir9 jan. 3. az országgjülésnek békítés végett festésre adta magát és különösen Franciaország
hozzáküldött depntációja, melynek tagjai voltak
DK.-i részében, az Ain folyó vidékén festette kégr. Majláth Antal volt fkancellár, Lonovics érsek, peit, gyakran népies alakokkal és állatokkal élénMajláth Györgj' országbíró. Deák Ferenc és gr. kítve.'
Batthyány Lajos. A csász. hadvezér az utóbbit
Biddeford, város Maine amerikai állam York
;!em is bocsátotta maga elé, a többieknek pedig countyjában, a Saco jobbpartján, mindjárt a 13 m.
kijelentette, hogy csak «unbedingte Unterwer- magas zuhataga alatt (i9oo) 16,145 lak. A zuhaf n a:; «-ról lehet szó, és h(^y Bécsben ví^y Olmütztag ereje számos fürészmalmot és pamutszövöben sem nyerhetnek más választ.
gyárat hajt.

—

;

—

;

:

:
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giddle

Biddle (Biddellus), John, a róla elnevezett unitárius felekezetnek (biddliánusok) alapítója Angolországban, szül. Wottonban 1615., megh. 1662
szept. 22. Oxfordban tanult s 1641. állást nyert a
gloucesteri szabad iskolánál. Megtámadta a szentháromság tanát részint az 1647. kiadott Twelve
arguments against the deity of the Holy Spirit,
részint egyéb irataiban, miért 1648. elítélték és
bebörtönözték. 1651-ben szabadon bocsátották,
erre Londonban egy kis unitárius hitközséget
szervezett. Cromwell 1655. a Scilly-szigetre számílzte. 1658-ban ismét visszatért Londonba, újból
élére állt hitközségének, mígnem 1662. ismét el-

még azon évben a börtönben végezte éleTanai a sociniánus tanoktól csak abban különböznek, hogy B. a Szentlelket személynek, de
nem isteni lénynek tartja.
Biddulph (ejtsd biddöif), város Stafford angol
grófságban, 6 km.-nyire Congletontól, (i9oi) 6247
lak., szénbányával, vasmüvekkel.
Bideford (ejtsd bajdford), kikötváros Devon angol grófságban, a Torridge torkolatának mindkét
partján (i9oi) 8754 lak., csipke-, vitorlavászonkészítéssel, a Torridgeon átvezet szép, 24 ívbl álló
híddal. A XVIL sz.-ban Angolország egyik legélénkebb kikötje volt.
Bidens L. (növ.), (farkasfog) a Compositae
(Fészkes virágnak) családban a csöves virágnak
gónusza, melynek 90 faja az egész földön el van
terjedve, különösen Amerikában. Egyéves vagy
ével füvek átellenes fogas, v. egyszer v. hármasán
osztott levelekkel. Nálunk közönséges a B. tripartüus L., levele 3 osztatú, sárga virágú fészkei
felállók, minden virága csöves, a B. cernuus L.,
fogták s
tét.

:

:

;

:

levelei lándzsásak, fürészesek ; fészkei sárga virágnak, bókolok, széls virágaik nyelvesek. Mindkett nedves helyeken terem és csíps, éterikus

—

Bidzsapur

meket Magyarországon, késbb a tiroli

olaszokról,

az oláhokról, Bukovináról is értekezett. Legfontosabb müve Geschichte der österr. Gesammtstaatsidee (Innsbruck 1867—90, 2 köt., de csak
1740-ig terjed). V. ö. Krones, Professor H. I. B.
(Graz 1898).
:

Bidet

(franc),

valószínleg kelta eredet

melynek kétféle jelentése van;

1.

szó,

egy törpe fajú ló,

melyet többnyire a katonaságnál apróbb podgyászok szállítására használnak, pl. a zenekarnál a
nagy dobot húzza - 2. az ülfürdö egy neme,
hosszúkás ováUs tál, mely kényelmesebb használat végett egy alacsony, négylábú állványba van
;

illesztve.

Bidouze

(ejtsd:

az Adour mellékfolyója

bidúz),

Basses-Pyréneés francia départementban, Ahusky
fürditl É.-ra ered 80 km. hosszú, amelybl 17
hajózható a Guiche domb alján torkollik.
Bidpai (vagy rontottabb alakban Pilpai), L
Pancsa-tantra.
Bidry (Bidery), Bider indiai város nevérl nealkotó eleme indiai
vezett rozsdamentes ötvény.
nyelven a dzsasztá,
;

;

F

mely magában is horganyból és néhány százalók vörös rézbl meg
ónból álló ötvény. Ha
ezt az ötvényt még több

horgannyal ötvözik,
nyerik az ú. n. B.-t,

melynek alkotó részei
84 rész horgany, 13 rész
réz, 2 rész ólom és 1
rész ón. A B. ötvénybl
edényeket, pajzsokat,

kardmarkolatokat és
egyéb tárgyakat készíolajat tartalmaz, ezért offlcinálisak (herba verbe- tenek öntés útján. Az
sinae v. cannabis aquaticae). Lapos termésükön öntött és megesztergákét, nem egyenl fog van, melyeknek apró hor- lyozott tárgyat rézgágocskáival a ruhába, állatok szrébe tapad bajos liccal megfeketítik, azeltávolítani. Ezért koldustetünek is hívják. B. után vésvel és ponccal
atrosanguineus Ortg., 1. Cosmos.
díszítményeket vésnek
Bidéntal (lat.), villámtól sújtott hely, melyet a f ölszinébe és a díszíta régi rómaiak kerítéssel zártak körül, hogy meg- mény mélyedéseit ezüst
szentségtelenítés ne érje és amelyen a haragos vagy arannyal töltik be.
istenség megengesztelésére kétéves áldozati álla- Végül a tárgyat beBidry.
tot (bidens) áldoztak.
vonják szalmiakból, saBidente, az Északi-Apenninek több patakjából létromból, konyhasóból és rézgálicból készíteti
ered kis folyó Közép-Olaszországban; 80 km. páccal, mely az alapot tartós fekete színre festi,
hosszú folyás után egyesül a Montonéval; az ellenben a nemes fémekre nem hat, úgy, hogy a
egyesült folyók Fiumi Uniti néven szakadnak az dísz ragyogó marad a sötét alapon.
Adriai-tengerbe, Ravennától D.-re.
Biduum (lat.) a. m. kétnapi idtartam; néBidevmajon, Herma7inlgnaz, osztrák államtu- mely régi peres eljárás szerint bizonyos perbeli
dományi író és statisztikus, szül. Bécsben 1831 tényekre való határid ily határid mai eljáráaug. 3., megh. Grácban 1892 ápr. 25. Miután sunkban nincs.
Bécsben és Göttingenben befejezte tanulmányait,
Bidzsapur, Bombay indiai brit presidency
1855. az akkor németesltett pesti egyetemen lett Kaladgi nev kerületének fvárosa, 510 m. mamagántanár, 1858. jogakadémiai tanár Kassán, gasan épült a Kiszína mellett, 17,000. többnyire
1860. pedig Pozsonyban. Majd Innsbruckban.végre hindu lakossal.
1488-ban Murád szultán fia önGrácban nyert állást. Dy módon jobban megismer- álló királysággá tette, amely a XVII. sz.-ig fennkedhetett hazánkkal, mint a német tudósok leg- állott. 1686-ban Aurangzeb elfoglalta és leromnagyobb része. Különösen a nemzetiségi kérdés boltatta. 1818-ban megszerezte Anglia. Azóta
érdekelte. Nagyobb munkát írt a magyarországi sokat tettek az angolok pompás hindu épületeiruténekrl, melyet azonban nem fejezett be (Inns- nek megóvása érdekében, amelyek közül több álbruck 1862—68, 2 k.) ismertette az orosz üzel- lami hivatal székhelye. Legszebbek a citadella,
;

;

—

;

;

:
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Bieb.

amely még a mo- egj'etemi tanár volt. Egész életén át arra töreIbrahim Adil kedett, hogy egyházát a hitvallások jogi kötelesah (1579—1626) síremléke és a római Szt-Péter- zése alól felszabadítsa. Ezen egyházpolitikai célzattal alapította meg s szerkesztette (1845— 50-íg)
templomra emJékeztetó fmecset.
Bieb^ Biebeist, M. B., M. v. B., növényne- több elvtársával egj'ütt Die Kirche der Gegenvek mellett Miirschall von Bieberstein (1. Bieber- wart és Zeitstimmen c. folyóiratait, amelyek a
kritikai spekulatív teol. irány orgánuma voltak.
stein) nevének rövidítése.
sziklába v&gott templomával,

hamedánusok kora

elótt épült, II,

Bieber, közs. Starkenburg hesseni tartomány- Megkisérlette a felsögimnáziumi vallástanítás
ban 3 km.-nyire Offenbachtól a B. ós vasút mel- reformálását is egy tankönyvével, amely Leitmészkbányával, székgyár- faden fúr den Reügionsunterricht (Zürich 1859)
lett, (1906) 3475 lak.
címen jelent meg. Legnagyobb tudományos mve
tással.
Bieberit {kobaltvitriol, isv.), víztartalmú ko- Christliche Dogmatik (Zürich 1869 2. kiad, Berebben Hegeli spekulatív
baltszulfát (CoSO^+7H,0) egyhajlású, izomorf a lin 1884—85, 2 köt,)
melanterittel. Vereses szín, rendesen csak mint szellemben adja el a keresztény tanrendszer összes
kivirágzás fordul el Németországban Hanau lényeges igazságait kritikai s bölcselmi alapon.
(Bieber) a lelhelye. Haidingertöl való a név. A V. ö. Moosherr Th., A. E. Biedermann nach seiner
;

;

;

;

:

kobaltércek mállási terméke.

Bieberstein (Marschall von B), Friedrich
August, báró, orosz florista, szül. Stuttgartban
17(á aug. 10., megh. Marefben, Charkov mellett,
1826 jún. 28. Krímet és Kaukázus vidékét több
Ízben beutazta. Munkái, melyek az orosz flórának
nevezetes kütforrásai, a következk Flóra Taurico-Caucasica ^Charkov 1808—1819, 3 köt.);
Centuria plantarum rariorum RossiaemeridionaÚs
Be(u. 0. és Pétervárott 810—43, 80 táblával)
schreíbung der Lánder zwischen denFlüssen Terek
und Kur am Kaspischen Meere, botanikai függelékkel (Frankfurt a. M. 1800).
Biebrich (1893 eltt B.-Mosbach), város Wiesbaden (ettl -4 km.-nyire) porosz kerületben, a
Rajna és vasút mellett, (i9io) 21,207 lak. cement-,
anilin-, kénsav- és szappangyártással, vasöntkkel és gipszégetkkel. 18Í0-ig a nassaui hercegek
állandó, 1866-íg nyári tartózkodó helye volt. A her:

:

;

cegi kastély

1699— 1706-ig épült

francia ízlésben.

Biebrichi skarlát, azofesték

NaSO,.C,H,.N.N.C«H3SO,NaN:N.CioHeOH,
amidoazobenzoldiszulfosav-azo-p naftol nátriumsója. Barnásvörös por, vízben sárgásvörös színnel
oldódik. Gyapjú és selyem vörösre festésére használják.

Biecz (ejtsd: bjecs), város Gorlice galíciai kerükapitányságban, a Ropa partján, vasút mellet, (1900) 3461 lak. gazdagon javadalmazott szeleti

;

gényházzal, szép székesegyházzal, régi körfalainak és kapuinak maradványaival. A város a lengyel királyoktól sok kiváltságot kapott, amiért
I*arva Cracovia-nak hívták.
Biedenield, Emst Gustav Benjámin, br., szül.
Karlsruheban 1792 jan. 2., fbeltték Rastattban
1849 aug. 9. Részt vett az 1809-15-ikí hadjáratokban és felvitte az rnagyi rangig. Az 1849-iki ideiglenes kormány a népfölkelök vezérévé tette, mely
állásban vitézül harcolt a poroszok ellen, de
Rastatt átadása ntán a hadi törvényszék halálra
ítélte.

Biedenkopf

járási székhely Wiesbaden porosz
kerületben a Lahn és vasút mellett,
sörgyártással, szép kastéllyal.
(1905) 2919 lak.
Biederitz, közs. Magdeburg (ettl 8 km.-nyire)
porosz közigazg. kerületben, az Élbe közelében,
vasút mellett, (1905) 2145 lak. t^laégetökkel.
,

küzigazg.

allgemeinen philosophischen Stellung (Jena 1893).
2. B., Gustav, német bölcseleti író, szül. 1815.
Böhmísch-Aichában; Prágában tanult s gyakorló
orvos lett Bodenbachban.
mvei PhUosophie
als Begriffswissenschaft (1877—90, 5. köt.); Wissenscháftslehre (1856—60, 3. köt.) Wissenschaft
Naturphilosophie
des Geistes (3. kiad. 1870)
(1875) System der Philosophie (1886-89, 3 köt.).
3. B., Gustav Woldeniar, br., német irodalomtörténész, szül. Marienbergben 1817 márc. 5.,
megh. Drezdában 1903 f ebr. 6. Különösen Goethérl írt tanulmányaival szerezte írói hímevét.
Munkái Goethe u. Leipzig (1865) Zu Goethes
Gedichten (1870): Goethe und Dresden (1875);
Goetheforschungen (1879, Neue Folge 1886);
Goethes Gespráche (1889-96, 10 köt.). Feldolgozta Goethe Elpenov cím drámai töredékét is

F

:

;

;

;

:

:

(1900).
4.

B., Kari,

német történész és

politikus, szül.

Lipcsében 1812 szept. 25., megh. u. 0. 1901
márc. 5. Magántanár lett a lipcsei egyetemen,
1838. pedig a bölcsészet rendkívüli tanárává nevezték ki. Az általa szerkesztett folyóiratokban
a nemzeti haladás és a kisebb államoknak Poroszországhoz való csatlakozása mellett harcolt. 1845ben politikai beszéd miatt eltiltották a tanárságtól,
1848. pedig tagja lett a frankfurti parlamentnek,
mely utóbb az alelnöki székbe emelte. 1863-ban
Lipcsében újra lapszerkesztést vállalt, 1865-ben
pedig visszahelyezték tanári állásába. Tagja volt
a szász kamarának (1869—76) és a német birodalmi gj-úlésnek (1871—74). Nagj-számú iratai
közül megenültendk Die Deutsche Philosophie
von Kant bis auf unsere Tagé (1841—43, 2.
köt.) Erinnerungen aus der Paulskirche (1849)
Deutsehland ím XVIII. Jahrhundert (1854—1880,
2 köt.) Frauenbrevier (1856, 2. kiad. 1881) Friedrich d. Gr. und sein Verhaltniss zur Entwickelung des deutschen Geisteslebens (1859) Deutschlands trübste Zeit oder der Dreissigjáhrige Krieg
in seinen Folgen für das deutsche Kulturleben
(1862); 30 Jahre deutscher Geschichte 1840—70
(1880,2 kötet; 2. kiad. 1883); 1815-40.(1889,
:

;

;

;

:

Mein Lében u. ein Stück Zeitgeschichte
1886—87): Ftinfzig Jahre im Dienste des
nationalen Gedankens (1892); Geschichte des
deutschen Einheitsgedankens (1894); Deutsche
Biedermann, 1. Aloys Emánuel, T^vot. teológus, Volks- und Kulturgeschichte (4. kiad. 1901) Vorszül. 1819 márc. 2. Oberriedenben a Zürichi-tó lesungen über Sozialismus (1900). Több hazafias
mellett, megh. 1885 jan. 25. Zürichben, ahol történeti drámát is írt.
;

2. köt.)

;

(2. köt.

;

;

Ráni .Va^

Lexéktma. UI.
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;

—
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Biedermeier (Biedernmyer), a XIX. sz. harmincas éveiben kissé korlátolt nyárspolgár gúnyneve. Újabban az 1815— 50-ig terjed idszakot
jelzik ezzel a névvel, a két fogalomnak azonban
egymáshoz semmi köze. A politikai reakciók folytán a közügyek iránti érdekldés megsznt s a
szépirodalom és mvészet szeretete helyezkedik
eltérbe. Németországnak az elszegényedése magával hozta az iparmvészetek, fkép a lakás
berendezés, a bútor és ékszer egyszersítését. Ebbl
az egyszersítésbl részben az angol iparmvészet
befolyása alatt keletkezett a B. -stílus, melynek felve a dísztelenség. Szembe helyezkedik a francia
iparmvészet fényzésével s tisztán gyakorlati
alapokra fekteti alkotásait. A fák közül kedvelték a mahagónit, a sárga cseresznyefát és a
habos magyar krist. Lenyílós íróasztalok, százflókos szekrények, kényelmes székek a kedvelt
bútordarabok. A célszerség hangoztatása a bútorban külön esztétikai értéket az értelmi szépet
teremti meg. A B. -stílusban sok lakásberendezés
maradt ránk. Legteljesebb a weimari Goethehaus. Nálunk Esterházy, Széchenyi, Gyry, Szapáry kastélyai s a vidéki kúriák ma is tele vannak B.-emlékekkel. V. ö. Bosner, Das deutsche
Zimmer ím XIX. Jahrhundert (München 1889)
Folnesics, Innenráume und Hausrat der Empire
:

u. B.-Zeit

(Wien

1902).

Biéfve (ejtsd bjei), Edoiiard de, belga fest, szül.
Brüsszelben 1808 dec. 4., megh. 1882 febr. 7.
Brüsszelben, majd Parisban tanult, eleinte míthológiai és szenttörténeti képeket festett, majd romantikus irányú mvekkel próbálkozott meg
(Masaniello, 1830 Ugolino, 1836). Rendkivüü sikert aratott 1841. a németalföldi nemesi rendek
egyezségét (1566) ábrázoló nagy festményével,
mely mint a hazafias irányú történeti festészet
hatásos alkotása, Wappers, Gallait és De Kayzer
hasonló célzatú mveihez csatlakozott (brüsszeli
:

;

múzeum). Egyéb fbb mvei, nagyobbára történeti genreképek A hölgyek békéje Rafael Krisztus színelváltozásának kópét festi Rubens Londonban Álba herceg, Egmont és Hoorn kivégzésénél A belga monarchia alapítása stb.
Elegeiében, 1. Ludmg Maximilián, báró, osztrák diplomata, szül. Darmstadtban 1812 jan. 14.,
megh. Rohatecban 1872 aug. 6. A hesseni, német
birodalmi, majd a bécsi külügyi minisztériumban
mködött magas állásban, ahol a német birodalmi
ügyek eladásával volt megbízva. Buzgó kato;

:

;

;

;

Poroszország elkeseredett ellensége volt.
frankfurti (1863) és az J864-iki londoni kon-

likus,

A

gresszuson mint naplóvezetö szerepelt. 1871-ben
nyugalomba vonult. V. ö. Vivenot, Ludwig Freiherr v. B. (Wien 1873).
2. B., Maximilián, báró, osztrák diplomata,
szül. Bécsben 1852 jún. 12., az elbbinek fia. A
bécsi külügyi minisztériumban felvitte az udvariés miniszteri tanácsosságig 1908 jan. pedig megkapta a rendkívüli követi és meghatalmazott
miniszteri címet és jelleget.
Bieirosit (ásv.), a. m. Beudantit (1. o.).
Biel, állítólag a régi szászok és türingiaiak egy
bálványa, amelynek embereket áldoztak. (Kétségtelenül csak népetimológiai magyarázata a Bielstein helynévnek.)
;

Bielefeld

Biel (franc. Bienne), járási székhely Bem svájci
kantonban, a Suze mindkét partján, közel ahhoz a
helyhez, ahol a Thiéle a B.-i-tóból kifolyik, vasút
mellett, (i9oo) 22, 1 1 1 lak., környékén sok nyaralóval.
Régi, magasabban fekv része keskeny, szabálytalan utcákból, masszív, régi, bizarr módon befestett házakból áll tóparti része egészen modern. A
Schwab-múzeum gazdag a cölöpépítmények korából való régiségekben s kelta és római fegyverekben. Ipara nagyon virágzó, jelentékeny iparágai
az órakészítés, pamutszövés, szivargyártás, elektromos készülékek és ékszerek készítése. Szép környékének kiválóbb pontjai az ú. n. Taubenlochschlucht, az a hegyszakadék, amelyen a Suze áttör és a gyönyör kilátást nyújtó Magglingen
(franc. Maeolin). Az okiratok már 1141. tesznek
róla említést sokáig a baseli püspökök fennhatósága alatt állott de ennek uraünát magáról lerázta és Bernnel szövetséget kötött késbb a
svájci szövetség tagja lett. 1797
1815-ig francia
birtok volt. 1815-tl Bern kanton része.
;

;

;

—

Biel,

Gábriel,

skolasztikus,

;

német

bölcsész,

Speierbena XV. sz. közepe táján, megh. 1495.
Midn Bberhard gróf a tübingeni egyetemet alapította, B.-t nemsokára rá meghívták a teológia
tanszékére 1484., ott is halt meg. B.-t az utolsó
skolasztikusnak nevezték, a középkori nominalizmust rendszeresen kifejtette, állítólag hatással
volt Lutherre és Melanchtonra is V. ö. Linseman, G. B., der letzte Scholastiker (Tübinger
szül.

Theol. Quartalschrift, 47. köt. 1865, 3 cikk).
Biela, adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban, (i9oo)
321 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Sirac.
Biela, az Élbe két baloldali mellékfolyója, 1. B.
(csehül Béla) Csehországban, Teplitz közelébenaz Érchegységben ered
75 km. hosszú folyás'
;

:

;

miközben sok hegyi patakot vesz fel,
Aussignál ömlik az Bibébe. — 2. B. (Bielitz) Szászországban, ugyancsak az Érchegységben ered
és Königsteinnál torkollik. Völgye (B. -grund)
litán,

egyik legszebb része a szász Svájcnak.
Biela, Wilhelm, báró, katonatiszt és csillagász,
szül. Rosslauban, Stolpe mellett, 1782 márc. 19.,
megh. Velencében 1856 febr. 18 Mint az osztrák
hadsereg kapitánya végigküzdötte az 1805, 1809
és 1813— 15í-iki hadjáratokat 1832. Rovigo térparancsnoka lett. Három üstököst fedezett fel.
Legnevezetesebb az az üstökös, melyet 1826 febr.
:

27. fedezett fel és

amelyrl B. kimutatta, hogy

azonos az 1772., 1779. és 1805. megjelenttel,
eUipszises pályával bír és keringési ideje közel 6'/^
év. Ez az ú. n. B.-féle üstökös 1846-iki megjelenése alkalmával két részre szakadt és azóta
nyoma veszett.V. ö. Wodetzky. Üstökösök (Budapest 1910, Term. Tud. Társulat).
Bielach, folyó, 1. Pielach.
Biela-hegység, 1. Biló.
Biela stiena, adók. Pozsega vm.pakráczi j.-ban,
u. p. és u. t. Lipik.
(1900) 244 horvát-szerb lak.
Bielefeld, város és az ugyanily nev járás
székhelye Minden porosz kerületben, a Teutoburgierdö lábánál, a Lutter és vasút mellett, (i9io) 78,334
lak., I. Vilmos császárnak 1907. leleplezett szobrával (Albrechttl). B. a német vászonszövés központja azonkívül igen jelentékeny a fehérnemkészítés, a selyem- és plüsszövés, a varrógép- és
;

;

:

—

Bielek

kerékpárgyártás, továbbá a szerszám- és gazdasági gép-, az automobil-, pénzszekrény-, kocsi-,
papír-, zongora-, bútor-, margarin-, tészta-, szeszes sörgyártás, végül az üzleti könJ'^-ek készítése
és az üvegcsiszolás. Gadderbaum külvárosban

vannak a Bodelschwingh-féle jótékony intézetek.
A XIV. sz.-ból való Martini-templomban szép oltárkép, a Nikolai -templomban 1508-ból való faragott oltár látható. Közelében van a régi Sparenberg eród, történelmi múzeummal és a Nagy választó emlékszobrával. B. egykoron a Ravensberg
grófoké volt. 1347-ben a Jülichi hercegekéés 1647.

Brandenburgé

lett.

V.

ö.

Fricke, Gesch.

d.

Stadt

B. (B. 1887).

vintér
a kir.

XV.

és

XVI.

sz.-ban Teschen herc-egséghez tar-

I. Ferenc császár önálló hercegKözelében van Emsdorf fürdhely,
hideffvizgyógj'íntézettel, (1900) 2289 lak. továbbá
Alt-Bielitz. (2732 lak.) Alexanderfeld (2191 lak.)
és Kanítz (2619 lak.) helységek, gj'ártelepekkel.
Biella, kerületi és püspöki székhely Novara
olasz tartományban, 25 km.-nyire Ivreától, a
Cervo jobbpartján, félig dombon, félig síkságon,
vasút mellett, (1901) 10,514 lak. akik sajttal, selyenmael, posztóval és borral élénk kereskedést
znek gyapjúfonással és szövéssel, br- és gépgyártással. Környékén is sok az iparzö helység
(Pollone, Sordevole stb.) 7 km.-nyire tle, 1250

tozott:

séggé

1752.

tette.

;

;

:

:

Bielek Miksa, megyetemi tanár, szül. Svábóczon, Szepee vmegye, 1833. Tanulmányait Késmárkon, Iglón, Budapesten és a pozsonyi líceumban végezte, technikai ismereteit pedig 1852-tl
1857-ig a bécsi megyetemen szerezte meg. A
mérnöki tanfolyam bevégzése után az osztrák
állam vaspálya- társaság szolgálatába lépett, kéegyideig a prágai, majd a budapesti fsbb
mhelyben
gépészmérnöki minségben mködött. 1863-ban a budapesti közüti vaspálya kal-

—
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—

— újpesti vonalát terv'ezte és építette. 1864.

József-megyetemhez a gépszerkezettani
tanszékre rendes tanárrá nevezték ki, mely állásból 1906-ban vonult njugalomba. A magyar mérnök- és építész-egylet gépészmérnöki szakosztályának több évig elnöke volt. A gépipar haladására vonatkozó értekezései részint a Természettudományi Közlönyben, rés2rint a Magyar mérnökéé épitész-egj'let közlönyében jelentek meg.
BiéleiiBtein.,August, német nyelvész, szül. Mitauban 1826 febr. 20. (ó-napt.), megh. 1907 jul. 6.
1867 óta német lelkész volt a Mitau melletti Doblenben, s egyszersmind a mitaui lett irodalmi társaság elnöke. Munkái Die lettische Sprache nach
ihren Lauten und Formen (Berlin 1863, 2 köt.)
Lettische Grammatik (Mitau 1863) Die Elemente
derlettischen Sprache (u.o. 1866): dolgozótársa volt
a Lettisches Wörterbuchnak (Prag"l872) átdolgozta a lett bibliát (Mitau 1877), kiadott egy csomó
lett népies talánj-t: Tausend lettische Rathsel,
:

:

;

m^as

hegyen van Oropa falu, amelynek
Madonna del Monté nev temploma látogatott
búcsújáró hely. V. ö. Seüa és Mosca, Memória

m.

della cittá di B. (B. 1901).

Bielo brdo, 1. Deliblati homokpuszta.
Bielo brdo, adók. és polít. község Vercze vm.
eszéki j.-ban, (1900) 2024 horvát-szerb lak. vasúti
;

megáUó

:

u. p. és u.

t.

Sar\-as.

Bielográd vagy Biograd, magyarul TengerFejérvár, ma Zára vecchia. 1097-ben itt szállt
partra Buzílla, Kálmán király menyasszonya, ki
elé a király 5000 fnyi fényes díszkiséretet küldött. A horvátok áUítása szerint itt koronáztatta
meg magát 1102. Könyves Kálmán, de a zárai
Mária-klastrom javára állítólag kiadott oklevele,

amelyben a koronázást

hamisításnak biaz 1102. paktumot megcáfolták Festy Frigyes, Pauler Gyula, Karácsonyi
János, ez utóbbi lesutóbb Tomasic bán könj'vének
bírálatában (Századok, 1910., 641. 1.).
Bielo polje, adók. Líka-Krbava vm. korenicai
j.-ban, (1900) 2819 horvát-szerb lak. u. p. és u. t.
Koreniea.
Bielowski(e3tsd: bjeiosiki), August, lengyel Iró és
zonyult.

említi,

A koronázást és

:

történész, szül.

Krechowiceben 1806., megh. Lem-

bergben, mint az Oszolinszki-féle intézet igazgatója 1876 okt. 11. Fiatal korában költeményeket irt,
lefordított szerb népdalokat (1830), átültette a régi
orosz Igor dalt (Lemberg 1833) és szép történeti
rapszódiát írt Jámbor Henrikrl (Piesn Henriku

übersetzt und erklárt (u. o. 1881).
Biele vode, adók. Zágráb vm. glínaí j.-ban,
(itKX)) 944 horvát-szerb lak.
u. p. Madigradac, u. t.
Glina.
Bieli-tó, 16 km. hosszú, iV*— 4 km. széles tó

Poboznym). Csak késbb szentelte magát egészen
történeti tanulmányoknak. Elhibázottnak tekintend a lengyel történetbe való bevezetése (Wstep

ott tartózkodása tett emlékezetessé. É.-i részében,

érdemeket szerzett.
Bielschowitz, közs. Oppeln porosz közig, kerületben, 12 km.-nyire Beuthentl, (1905) 10,046

;

Lemberg 1850), áe
maradandó becs a Monumenta Poloniae vetusSvájcban. 434 m.-nyi magasságban, 75 m.-nyí tissima nagj- kiadványa (I. k. 1864, II. k. 1872, a
legnagyobb mélységgel. A Neuchateli- tóból kisza- III. már a krakói akadémia kiadásában jelent
kadó Zihl folyik rajta keresztül és 6 km.-nyire a meg 1878., de még ennek a szövegét is nagj'obtótól az Aareba torkol. D.-i részében van 2 kis, Szt. bára B. rendezte sajtó alá). Linde nagy lengyel
Péterrl elnevezett sziget, amelyeket Rousseau szótárának 2. kiadása körül is (1854—61) nagy
különösen Nidau környékén a cölöpépítmények
sok maradványát találták, amelyeket Bielben a
Schwab-múzeumban riznek.
BielitZjSzékhelye az ugyanily nev kerületi kapitányságnak osztrák-Szüéziában,aBiala balpartján, Biala galíciai várossal szemben, vasút mellett, (1910) 15,579 lak., a Snlkovszki hercegek régi
kastélyával és mellette szép parkkal igen jelentékeny gyapjuszö vökkel, cémafonókkar, továbbá
jutaszövéssel, bútor-, szesz-, sör-, papiros- és gépgyártással. Igen élénk a poeztókereskedése. A
:

kriticzny do dziejów Polski,

lak., szén- és

cinkbányákkal.

Bielschowsky, Albert, német irodalomtörténetíró, szül. 1847 jan. 8. Xamslanban (Sziléziában), megh. 1902 okt. 21. Berlinben, hol kizárólag tudományos munkásságának élt. Elbb tanár
volt Majna -Frankfurtban és Briegben. Fbb

m-

Friederike Brion (1880); Geschichte der
deutschen Dorfpoesie (1890) ; Goethes Lében und
Werke (1895—1907, befejezte Theob. Ziegler, 13.
vei:

19*

:
;

—
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kiad. 1908), Goethe legkitnbb életrajza ; halála
után jelent meg Friederike und Lili (1906).
:

Bielski

(ejtsd

:

Marcin, lengyel

bjeiszki),

törté-

nész, szül. 1495 körül, megh. Bialában 1575. Korán került Kmita, a krakói vajda udvarához,
ahol még 1834. is a lovagok közt találjuk, de már
1835. kiadja egy kis középkori mü önálló átdolgozását Zywoty fllozofów to jest m^dreów nauk
przyrodzonych (Filozófusok avagyis a természettudomány bölcseinek életrajzai). 15 évig dolgozott

;

—

Bienerth

Bielzit (ásv.), gyantafény, bamásfekete vaskos tömeg, lényegében szénhidrogén (ásványos
gyanta) lelhelye Zsil-Vajdej (Erdély), ahonnan
Benk és Jahn írták le nevét Bielz híres erdélyi
természetbúvár után nyerte.
;

;

Bien (franc, ejtsd: bjeS) a.m. jó, helyes,igen, sok;
bien public közjó bien-faiteur jótev Menaimé
igen szeretett, kedvenc, XV. Lajos francia király
;

mellékneve

;

;

ínenvenu isten hozta.

Bienaimé, Amédée Pierre Léonard, francia
fömunkáján, nagy világkrónikáján (Krónika tengernagy és politikus, szül. 1843. Parisban.

Harcolt 1864. Mexikóban. 1880-ban naszádkapitány, 1895. ellentengernagy, 1900. altengernagy
lett. 1902-ben Toulonban tengerészeti prefektus
volt és Pelletan tengerészeti minisztert a Figaróban közölt oklevelekkel ersen megtámadta.
Emiatt rendelkezési állapotba helyezték, mire ö
végleges nyugdíjaztatását kérte s Paris IL kerületében nacionalista programmal képviselnek
kívül két verses szatírát is írt.
Bielz, 1. Ude Albert, zoológus, szül. Nagysze- választották. A Clémeneeau-kabinetnek sok kelbenben 1827 febr. 4., megh. 1898 máj. 26. Tanul- lemetlen órát szerzett, így különösen midn a
mányait Nagyszebenben végezte. Erdély csiga- felfüggesztett Germinet admirálisnak védelmére
kagylófaunának ismeretét több fontos, tudomá- kelt Picquart hadügyminiszterrel szemben. Munnyos adattal gazdagította. Ide vonatkozó dolgoza- kát is írt Péril national címen (Paris 1905).
Bieríeiasi,nn, Friedrich, német történetíró, szül.
tai a Verhandlungen undMittheilungen des siebenbürgischen Vereines für Naturwissenschaf ten zu Livoniában 1838 febr. 19., megh. Freiburgban
Hermannstadt köteteiben láttak napvilágot, de 1903 szept. 20. Prágában mködött mint tanár,
külön kiadásban is megjelentek Fauna der Land- levéltárnok és lapszerkeszt, 1890 óta pedig Freiund Süsswassermollusken Siebenbürgens cím- burgban mint egyetemi tanár. Munkái Briefe
mel 1867. Ezenkívül nagyobb munkái még
und Urkunden zur Geschichte Livlands in den
Uebersicht der lebenden Fische Siebenbürgens Jahren 1558 bis 1562 (Riga 1865—76, 5 köt.)
1853-ból és Fauna der Wirbelthiere Siebenbür- Aus baltischer Vorzeit (Leipzig 1870) Die Ostseegens 1856, 1867 és 1888-ból, valamint Siebenbür- provinzen, vornehmlich Esthland, 1788—1790
gens Káferfauna 1887-bl. Néhány kisebb dolgo- (St. Petersburg 1874) Aus Livlands Luthertagen
zatában Erdély denevérfajairól értekezett. Egyéb (Reval 1883) Aus den Tagén Kaiser Pauls (Leipz.
mvei Kurzgefasste Erdbeschreibung von Sie- 1886) Die Statthalterschaftszeit in Liv- u. Esthbenbürgen (Nagyszeben 1856, 2. kiadás, 1857); land 1783-1796 (u. 0. 1886) Der Dorpater ProReisehandbuch für Siebenbürgen (u. o. 1881, 2. fessor Georg Friedrich Parrot und Kaiser Alebvített kiadás, Wien 1885); Handbuch der Landes- xander I. (Reval 1902).
kunde Siebenbürgens (Nagyszeben 1857) Über das
Bienerth, Richárd, báró, osztrák államférfiú,
Vorkommen und die Verbreitung der Mineral- B. Kari br. táborszemagy és Schmerüng Violetta
kohlen in Siebenbürgen
Die Gesteine Sieben- (Sehmerling Antal volt miniszterelnök leányának
bürgens. V. ö. Litschauer, Bányamüveléstan
fla), szül. 1863 márc. 2. Veronában, hol atyja állomásozott. Jogot végzett, aztán a gráci helySzinnyei, Magyar írók élete.
2. JB. Mihály, malakológus és knyomdász, tartóságnál nyert alkalmazást, 1885. pedig Bécsbe
szül. Berethalomban(Nagy Küküll vm.) 1787 máj. került a vallás- és közoktatásügyi minisztérium10., megh. Nagyszebenben 1866 okt. 27. Medgye- ba, hol 1897-ben miniszteri tanácsos lett. Els ízsen és Nagyszebenben végezte a gimnáziumot. ben a Gautsch-féle kabinetben nyerte el a vallásTöbb évi nevelsködés után tanító lett szülváro- os közoktatásügyi tárcát (1905), melyet 1906. báró
sában, 1811. pedig u. 0. pap és az erdélyi ág. ev. Beck alatt a belügyi tárcával cserélt fel. Midn
szuperintendens titkára. 1814-ben az újfalusi báró Beck 1908 nov. lemondani volt kénytelen,
(Fels-Fehér vmegye) község hívta meg lelkész- a császár B.-et bízta meg a kabinetalakításnek. Már kora ifjúságában nagy kedvvel viselke- sal, mely azonban csak úgy sikerült, hogy több
dett a rajz ós a természettudományok iránt. Mi- tárcát hivatalnokokra bízott. Folytatta azonban
1819. Senefelder feltalálta a knyomást, B. a fbb politikai pártokkal az alkudozásokat, hogy
elhatározta, hogy nálunk is meghonosítja ezt a kabinetjét
a régi rendszer fenntartása mellett
mesterséget. 1821-ben ott hagyta lelkészi állását
parlamentáris kormánnyá átalakíthassa s 1909
8 elbb egy kis faluban rendezett be mhelyt. febr. 10. a császár végleg megersítette állásá1822-ben pedig Nagyszebenben alapította Albrich ban. B. szívós buzgósággal igyekezett a csehekKárollyal és Neubauer Ferenccel együtt az els kel megegyezésre jutni, de fáradozásai kárba
knyomé intézetet. 1833-ban többekkel egyetem- vesztek. Nem birt szilárd többséget teremteni és
ben megalapította a Transsilvania cím tudo- a szláv uniótól eltekintve, az olaszokkal, 1910
mányos folyóiratot, 1848. pedig 6 volt megala- végén pedig (a csatornakérdésben) a lengyelek
pítója a Siebenbürgischer Vérein für Naturwis- kel is meghasonlott. Midn utóbbiak a szláv uniósenschaf ten in Hermannstadt egyesületnek, mely- val szövetkezve, az állami szükségletek megszanek 1854-ig tevékeny elnöke ós vezetje volt. vazását megtagadták, B. beadta lemondását. A

wszystkiego swiata 1551, 2. kiad. 1554, 3. csakkétakkora 1564), amely az els lengyel prózában írt történeti munka. Ennek mintegy ki(Sprawa ryegészítése a hadviselésrl írt
cerskd 1569). A Krónika polska, amelyet fla
Joakim az apja neve alatt adott ki (1597), csak
részben készült a Krónika Swiata-ból. B. azon-

nem

mve

:

;

;

;

;

:

;

;

;

dn

—

—
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Bier-féle kezelés

császár erre ideiglenesen megbízta a kormány- 1893) Lobetanz Oirai dráma, 1894) Nemt, Frouve,
zás teendivel és egjnittal a kabinet rekonstruá- disen Kranz (versek, 1894) ; Die Preiersf ahrten
lásával, 1911 jan. 9. pedig újra kinevezte a re- des weiberfeindlichen Herm Pankracius Graunkonstruált kabinet miniszterelnökévé. L. Osztrák zer (regény, 1896) ; Die Schlangendame (regény,
1897) ;Der bunte Vogel (1897); Sttlpe (regény,
császárság.
Bienewitz, 1. Apianus.
1897); Kaktus und andere Künstlergeschichten
Bienne, város Svájcban, 1. Biel(1898) Das schöne Mádchen von Pao (regény,
Bíenníal Stakes (ang., a. m. ketts ver- 1899) Gugeline, ein Bühnenspiel (1899) Pan im
seny, rendszerint: ketts ivadékver seny), oly futás, Busch, Tanzspiel (1900, zenéje Mottl-tól) Irrgaramely két évben kétszer kerül dlre s amely ten der Liebe. Lieder, Gedichte imd Sprüche
ug5'anazon egy idben nevezett lovak részére áll (1901, 40-ikkiad. 1907) Eine empflndsame Reise
nyitva. Kétszeri gj'özés nem feltétele e díj meg- im Automobil (1903) Hans Thoma (1903); Das
seidene Buch (1903) Zwei Stilpe-Komödien(1905);
nyerésének.
Biennia ( növ.), kétéves, kétnyári növénj-ek, Der Brautigam \sider Willen, Komödie (1906)
amelyeknek virágzati kocsánya, illetleg szára Maultrommel und Flöte, neue Verse (1907) Prinz
csak tenyészetének második évében nyúlik meg Kuckuck (regény 1907, 3 köt.) Fritz v. Uhde
Sonderbare Geschichten (3 köt. 1908)
és amelyek a második évben való virítás és ter- (1908)
més érlelés után elhalnak. A növényleírásban je- Yankeedoodlefahrt(1909) Liliencron (1909) ; Dostojewski(1909) Die Pápstin (regény, 1909) ; Forlük 0. L. Hapaxanthikus növények.
Bienninm (lat.), két évi idköz.
tuna (színm, 1909). Kiadta: Deutsche Cluúisons.
Bien pablic, lAgue du, 1. Ligue du bien pu- Brettl-Lieder (1901).
Bierbmnner Gusztáv, ág. hitv. ev. lelkész,
hlic.
Bientina, közs. Pisa (ettl 24 km.-nyire) olasz szül. Nagyszentmiklóson, Torontál vármegj-ében,
tartományban, a Nievole-völgyben, (i9oi) 3692 1835 aug". 3., megh. 1907. Tanult Nagybecskelak. mellette volt a B. vagy Sesto nev tó és reken, Temesvárt és Sopronban. A teológiát
mocsár, amelyet teljesen kiszárítottak e régi tó- Budapesten hallgatta, azután a berlini egyetefenék egj'ike Olaszország legtermékenyebb vidé- men, honnan hazatérs'én, a pesti német egyház
keinek.
1863. segédlelkésszé választotta s egyúttal az
Bieqne, 1. Vieques.
ottani gimnáziumban segédtanár lett. 1867 okt.
Bier, August, sebész, szül. 1861 nov. 24. Helsen- lelkésznek hivatott meg Ókérre. Munkái: Isben (Waldeck). Tanulníányait Berlinben, Lipcsé- tóczy und die Juden (Budapest 1876) Der gorben és Kiéiben végezte, ahol 1889. magántanári dische Knoten Europas (u. o. 1876, álnév alatt)
képesítést nyert 1895. u. o. rendkí^'üli tanár lett, Christlicher Hausaltar (u. o. 1878)
üj magyar
1889. pedig a greifswaldi egyetemre hí\'ták meg Athenas (u. o. 1882—87, Szentkutj^ Kis Károlyrendes tanárnak. 1907 óta a berlini egyetem lyal és Kálmán Farkassal együtt):Des Landmanns
sebésztanára. Nevéhez számos jelents újítás f- Wissenschaft (Kula 1886 átdolgozás) Szántó Jázdik. Ó alkalmazta elször az ú. n. lumbal-an- nos beszédei az eke melll (Spurgeon után átdolaesthesiát (1. o.), továbbá a mesterséges vérbség gozva, u. 0. 1886) Liíther Márton édes anyja
elidézését gyógyítási célból. Munkái javarészt a (Prot. Népkönyx-tár IX. Budapest 1887).
sebészeti technikára vonatkoznak fleg a hasseBiere, közs. Magdeburg porosz közig, kerület
bészet, amputáció, oszteoplasztikus nekrotomia, Kalbe (ettl 14 km.-nyire) j.-ban, (i905) 2618 lak.
prostata hypertrophia kezelése körül csoportosul- cukorgyárral.
nak.
Hyperámie als Heilmittel (Leipzig,
Biére filante (franc), a sör megromlása, me1903., 3. kiad. 1906).
lyet a micrococcus viscosus, pediococcus viscoBierlmam, Ottó Július, német író, szül. Grtln- sus, bacillus viscosus gombák okoznak; a sör
bergben (Alsó-Szilézia) 1865 jún. 28., megh. Drez- nyálkás, húzós lesz.
dában 1910 febr 1. Zürichben, Lipcsében, MünBier-féle kezelés. Gyógyító eljárás és elv, fölchenben jogot 8 kinai nyelvet tanult, Berlinben találója August Bier (1. o ) nevérl ehaevezve. Lépedig a keleti szeminárium hallgatója volt. 1887 nyege a vérkeringés céltudatos módosítása a beóta Idzárólag az irodalommal f ogfalkozott. 1891
teg részeken. Minden fontos életmködés vérb93-ig Bajorországban élt, 1893. Berlinbe költözött, séggel jár s e tétel úgy az élettani, mint a kórahol öt hónapig a Freie Bühne c. folyóiratot szer- tani dolgokra érvényes. Bier gyógyító eljárása a
kesztette. 1894-ben többedmagával megalapította beteg részeken vérbséget igyekszik elidézni,
a Pan nev társaságot s egy esztendeig szer- még pedig vagy gyjteres pangást (passzív vérkesztje volt Pan c. folyóiratának. 1891— 94-ig bség) V. élénk vereres keringést (aktív h3rpeMünchenben kiadta a Modemer Musenalmanach raemia). Az elbbinek módjai a végtag leszoríe. gj'üjteményes munkát. Kiadótársa volt a Bertása rugalmas pólyával, melynek szorítása a
linben megjelen Insel-nek. Nevezetesebb mvei, viszeres vér viszszafolyását nehezíti
szívókémelyeknek egy része a képzmvészeti szecesszió szülékek alkalmazása. Ilyen pl. az egyszer köérdekében íródott Zweite Münchener Kunstaus- pöly is, de ma már tökéletesebb, egész testrésteUung (1896); Arnold Böcklin (1891); Detlev szeket befogadó készülékeink vannak, melyekben
von Liliencron (1892); Erlebte Gedichte (1892); a leveg ritkítását pontosan szabályozni tudjuk.
25 Jahre Münchener Hoftheater geschichte (1892); Aktiv vérbséget legegyszerbben meleg alkalStudentenbeichten (1892 és új sorozat 1898); mazásával (forró leveg, homokfürd, thermoPritz von ühde (1893); Franz Stuck (1893); Aus phor stb.) érünk el, de így hat a legtöbb brizgató
beiden Lagem (képzmvészeti tanulmányok, szer is (mustárpapir, borszesz stb.). A helyesen
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alkalmazott vérbség sokféle hatással van a beLegfontosabb a fájdalomcsillapító, a
baktériumöl és gennyeszt, a felszívódást és
és a szerv-táplálkozást elsegít hatás. A B.-nek
nagyon sokféle alkalmazása van s különösen
gennyedéssel járó gyuladásos bántalmaknál és
izületi betegségeknél ma már nélkülözhetetlen.
Bierley (Noríh B., ejtsd Wrii), gyárváros York
West Riding angol grófságban, Bradf ordtól 1 Va
órányira, (1901) 22151 lak. szénbányákkal és vastegségre.

:

;

mvekkel.
Biermann,

Biester

(Münster 1896) Die deutsche Handelspolitik des
XIX. Jahrhunderts (Greifsv^^ald 1899); Sammlung nationalökonomischer Aufsátze und Vortrage
(Giessen 1905, 1. köt. 1908).
BieTn&tzki, JohannChristoph, német író, szül,
;

1795 okt. 17. Elmshornban (Holstein), megh. 1840
máj. 11. Priedrichstadtban, hol lelkész volt. Elbb
egy schleswigi kis szigeten (Haliig) mködött, hol
1825. óriási rohanó ár pusztított. Ezt rajzolja
legismertebb két müvében: Die Haliig oder die
Schiffbrüchigen auf dem Eiland in der Nordsee

1. Gottlieb, történetíró, szül. Po(1836) és Der braune Knabe (1839). Egyéb mvei;
zsonyban 1824., megh. 1892 jún. IG.Tanulmányait Gedichte (2. kiad. 1852); Gesammelte Schriften
szülvárosában és Jenában végezte.azután gimná- (2. kiad. 1850, 8 köt.). Életét megírta fia, Kari
ziumi tanár Teschenben, késbb Prágában gimná- Bemhard B. (2. kiad. 1852).
Bierstadt, közs. Wiesbaden (ettl3km,-nyire)
ziumi igazgató lett. Müvei Gesch. der evangel.
Kirche SeMesiens (1859) Gesch. d. Herzogthums porosz kerületben, (1905) 3307 lak. tégla- és tésztaTeschen (1863) Gesch. d. Herzogsthums Troppau gyárral.
Bierstadt, Albert, német születés amerikai
u. Jágemdorf (1874).
fest, szül. Solingenben 1830 jan. 7., megh. 1902
2. B. Sándor Mihály, jogtudós, szül. Pozsonyban, gyri, majd nagyszebeni jogtanár, utóbb febr. 18. Gyermekkorában szüleivel Amerikába
igazságügyminiszteri titkár s mint ilyen halt meg vándorolt, a düsseldorfi akadémián tanult, tanul1889-ben életének 40. évében. Mint Ihering tanít- mányutakat tett Európában. 1857-ben New Bedványa, a római jognak hazánkban egyik legala- fordban telepedett le de a következ években isposabb ismerje volt. Lefordította magyarra Ihe- mételt veszélyes utazásokat tett Észak-Amerika
K.-i hegyvidékeibe
(Rocky-Mountains, Sierraringnek Jurisprudenz des taglichen Lebens c.
vét. Irodalmi dolgozatai a Jogt. Közlönyben s Nevada, Yosemita-völgy), melynek vadregényes
a Magyar Igazságügyben jelentek meg. önálló természeti szépségeit többnyire nagyméret, hamvei A cselekvésnek befolyása idegen jogkörre tásos, de olykor ersen mesterkélt tájképekben
örökítette meg. Utóbb is többször járt Európában,
(1875) A szomszédjogi oltalom (1887).
Biermann, 1. Gottlieb, német fest, szül. Berlin- állandó lakóhelye azonban Irvingtonban volt a
ben 1824 okt. 13., megh. 1908 okt. 18. Eleinte Hudson folyó mellett. Az ú. n. «Hudson River
történeti képeket festett, iitóbb azonban fleg arc- Schoob) legkiválóbb tagjai közé tartozott.
képfestésre adta magát és Berlinben az elkel
Biesbosch, körülbelül 200 km^ terület ott, ahol
világ kedvelt arcképfestje lett. A berlini Natio- Dél -Holland és Észak -Brabant németalföldi tartonalgalerieben van tle Weber fizikus és Lepsius mányok egymással érintkeznek, 1421 nov. 19.
egyiptológus arcképe.
a Maas gátjainak áttörése következtében kelet-,
kezett, amikor is a víz 72 falut és 100,000 ember
2. B., Kari Eduárd, német fest, szül. Berlinben 1803 júl. 26., megh. 1892 jún. 16., A régibb életét elpusztította. Azóta nagyrészét újra kiszáromantikus irányú tájképfestés képviseli közé rították, oly módon, hogy a Merwede vizeit levetartozott. 1852-ben Dalmáciában tett utazása után zették az Új-Merwede csatornáin. Ez utóbbi az
16 akvarellben örökítette meg az ország szépsé- Amerrel (a Maas egyik ágával) egyesülve a Holgeit. A berlini Nationalgallerieben 2 képe van
landsch Diepet alkotja, amely az Északi-tengerbe
a tiroli Finstermünz hágó és Burgeis kolostor ömlik.
képei.
Biese, Alfréd, német pedagógus és irodalomBiermer, 1. Anton, német orvos, szül. 1827 történetíró, szül. 1856 febr. 25. Puthusban, Rüokt. 18. Bambergben, megh. 1892 jún. 24. Ber- gen szigetén. Tanár volt Kiéiben, Koblenzben
linben. Egyetemi tanár volt 1861. Bernben, 1867. 1899 óta gimn. igazgató Neuwiedben, Mvei Die
Zürichben, ahonnan 1874. Boroszlóba ment át. Entwickelung der Naturgefühls bei den Griechen
1891-ben nyugalomba lépett. Az újkor egyik leg- und Römern (Kiél 1882—84) Die EJntwickelung
nevezetesebb klinikusa volt. Irodalmi müvei Die des Naturgefühls ím Mittelalter und in der NeuLehre vom Auswurf (Würzburg 1855) Krank- zeit (Leipzig 1888) Die Philosophie des Metaphoheiten der Bronchien und des Lungenparenchyms rischen (Hamburg 1893) Lyrische Dichtung und
(Virchow Handbuch der speziollen Pathologie u. neuere deutsche Lyriker (Berlin 1896) PaedagoTherapie c. munkájában, Erlangen 1865—67); gik und Poesie (1905); Deutsche LiteraturgeÜber Entstehung u. Verbreitung des Abdominal- schichte (München 1907—10, 3 köt, 3. kiad. 1910).
typhus (Leipzig 1873).
Biesenthal, város Potsdam porosz közig, kerü2. B., Magnus, német nemzetgazdász, szül. letben, a Finow és vasút mellett, (1905) 2841 lak,
Bernben, 1861 nov. 22. A greifswaldi, majd a
Biester, 1. Ernesto, német eredet portugál
giesseni egyetemen lett tanár. Számos, különö- drámaíró, szül. Lissabonban 1829., megh. u. 0.
sen aktuális közgazdasági kérdésrl íi*t munkája 1880 dec. 12. Vagy 90 darabot írt, melyek francia
közül említésre méltók Organisation und Auf- mintákra vallanak, eredeti vonásuk a finom ergaben der Handelskaramern (Bonn 1890); Die kölcsi felfogás. Jelesebbek
Fidalgo do seculo
preussische Staats- und Gemeindesteuerreforni XIX., Os Operarios, Os diffamadores, Os ho(Münster 1892); Leitsatze zur Beurteilung der mens ricos és Serios. Ó alapította és szerkesztette
Náhrungsfrage (Berlin 1896) Die Goldwáhrung a Revista contemporanea c. folyóiratot.
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Biesterfeld
2.

B: Johann

Erich, a XVIII. száz.-nak egj'ik

—

b és

BigatI

6' végeket

összekötve, az áram az abb' a' úton,

Lübeckben 1749. nov. 17., azaz a két drótban ellenkez irányban halad, enmegh. 1816 febr. 20. Miután Göttingenben elvé- nélfogva a tekercsnek, gyakorlatilag véve, mággezte tanulmányait, a mecklenburgi Bützowban nesez hatása, önindukciója
a katonai akadémián alkalmazták 1773., 1777. nincs. Éppen ezért szokás B.
wfölviláarositójaj), szül.

pedig Berlinbe került, mint Zedlitz miniszter tit- tekercseléssel készíteni az
kára, 1784. királyi konyA-támok lett. 1783-tól ellenállásokat, (önindukciókiadta Gedikével az eg>kor híres Berlinische Mo- mentes ellenállás.)
Bifora Hoffm. (növ., panatschriftot, melyet 1791 óta e cím alatt Berliner
az Umbelliferae
Blátter maga szerkesztett, 1799— 1811-ig pedig kilincs),
Neue Berliner Monatschrift c. alatt foljiatott. É (Emysök) család génusza,
lap a száraz racionalisztikus iránjTiak egyik fö- melj-nek 4 faja a mediterrán
közlönye volt. B. azonkívül mint a berlini akadémia ésszubtropikus vidékeken él.
tagja számos értekezést írt s Platóból is fordított. Egyéves, ers illatú füvek,
Biesterfeld, vadászkastély Falkenhagen falu levelük kétszer-.számyasan
közelében, a lippei fejedelemség Blomberg nev osztott. A B. testiculata DC.
j.-ban. Kóla nevezik el a lippei fejedelmi család és a B. radians M. Bieb.
Btflláris tekercs.
azon ágát, amely 1897. jutott uralomra.
jó illatú termését fszernek
Bietigheim. 1. város Xeckar württembergi használják, mint a Coriandnim-ét. Az utóbbi
kerület Besigheim (ettól 5 km.-njire) j.-ban, az hazánk D.-i részén is elfordul, vetésekben.
Biforniis (lat.) a. m. ketts alakú.
Enz és vasút mellet, (i905) 5069 lak., szöllöterBífrons (lat.), a két arccal bíró Janus melmeléssel, linoleumgyárral, faiparral, köcsiszoszk és keskeny utcákkal lékneve.
lással, brgyárral
2.
liifroHt{Bilrost),a skand. mitológiában háromUlrik württembergi herceg emlékszobrával.
B; község Baden badeni kerület Rastatt (ettl 8 szín híd, mely Asgardot s Mitgardot (az eget ós a
földet) kötötte össze,
két8égkí^'ül a szivárvány.
km.-njirei j.-ban, vasút mellett, (i905) 2807 lak.
Blfurcatío (lat.) a. m. villaszer eloszlás két
Biévre, Xicolas lilaréchal, nuirquis de B.,
francia író, sziU. Parisban 1747., megh. Spaaban ágra vagy karra a jogi fakultáson az állam- és
1789. Sikamlós vígjátékokat írt: Le séducteur jogtudományok elkülönítése egymástól: középiskoláknál a humánus és reális irány elkülönítése.
(1 783) Les réputations (1 788) kevésbbé sikamlós
Amours de l'ange Lure et de la fée Lure (1772). Folyóknál a meder két ágra oszlása, leginkább a
Cinikus szójátékai és elménckedései Biévriana c. deltaképzódéskor, a torkolat eltt.
B. traelieae,
alatt (Paris 1801) s az Almanach des calembours- az a hely, ahol a gégecs villaalakúlag szétoszlik
han (1771) jelentek meg. V. ö. Comte G. Maréchal a két tüdcsre, 1. Gégecsö.
de Biévre, Le marquis, sa vie, ses calembours, ses
Biga (lat.), kétkerek, kétfogatú kocsi, amint
comédies (Paris, 1910).
a régi rómaiak a harcban és a cirkuszi versenyekBifang (ném.) a. m. sbarázda si szántások ben használtak.
fennmaradt nyomai, amelyeken mai napság már
Biga, számoló pénzegység a zanzibari araboknéhol serdk nttek. A begj-eposedett helyek szá- nál
Vi28 északamerikai diollár ^= 4 flllér.
zadok után is megmutatják a régi szántások nyoBiga<lo(ol.), szárított és porrá zúzott selyemmait s tanúskodnak a régi, részben történelem hernyógubó, melyet madár-eledelnek használnak
eltti, részben történelmi idk népeinek egykori s mint Uyen kereskedelmi cikk.
földmívelésérl. A mondák ezeket az
barázdáBigámia (gör.) a. m. ketts házasság (1. o.). Bikat pogányszántásoknak, óriások vagy azördög gamus, a ketts házasságban bnös. Az egyházmunkájának tartják a valóságban azonban nem jogban B.-nak neveznek több olyan viszonyt is,
egyebek, mint ú. n. bogárhátú szántások. Ilyen amely egj-általában nem ketts házasság, de ahsi szántásokat találnak a skandináviai félszige- hoz némileg hasonlít és a felszentelés szabálytaten, Angol- és Németországban és még Észak- lan voltát eredményezi. Ezek B. interpretativOt
Amerikában is.
a szüzességét elvesztett nvel kötött házasság v.
Biferaeplantae (lat), olyan növények, ame- a paráználkodó feleséggel tudva foljiatott hályek egy évben kétszer virágoznak. L. Efemer zassági egjüttélés B. successiva, t. i. a második
növények.
házasság, melyet az els megsznése után köt
Bifemo (a rómaiak Tifemus-a), folyó Olaszor- valaki B. simUitudinaria, az ünnepélyes fogaszágban Bojano fölött a Matese-hegységben ered, dalom V. a felsbb rendek felvétele után kötött
120 km. hosszú folyás után Campo-Marinonáí házasság itt ugyanis az egyházzal kötött szövettorkollik az Adriai-tengerbe; mellétvize aCigno. séghez egy újabb frigy járul és ez okozza a B.-t.
:

;

—

—

:

;

;

—

;

=

s

:

:

;

;

;

;

Büiláxis (kétfonalúj felfüggesztés fizikai módszer kis erk v. kis elfordulások pontos mérésére.
A két fonalra függesztett test elfordulása arányos
a rá ható ervel (forgató nyomatékkal), ugyanazon er annál nagyobb elfordulást okoz (a B. felfüggesztés annál érzékenyebb), minél hosszabb és
minél közelebb van egj*máshoz a két fonal.
B.,
a tekercselés-nek az a módja (elektromosságtan),
mikor egj-szerre két egymáshoz fogott, de egymástól szigetelt drótot csévélünk fel (1. az ábrát). A
;

—

Bigaradia

v.

bigarrade

rancs I. Xarancs.
Bigaradia-olaj,

(növ.) a.

m. keser na-

:

Bígarrure

(növ.), 1.

Citromfa.

tarkaság, a
színek rikító zagj'valéka
nemkíilönben valamely iratban vagy beszédben a fenséges kifejezések összekeverése a triviálissal.
Bigati (t. i. nummi, lat.), ezüstpénz a római
köztársaság utolsó két századából, melynek egyik
lapján a sisakos Roma, másik lapján kétfogatú
(franc,

ejtsd: Mgarrör),
:

;

;

Big Black

Bfgnon
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más

istenség

folyás után Fort Custer alatt a Yellowstoneba

képe látható. Rendesen denarius. A germánok különösen szerették a B.-t, Németországban és nálunk gyakran fordulnak elö.
Big Black (ejtsd: — biekk), a Misszisszippi baloldali mellékvize Misszisszippi államban, Bupora
fölött ered és 640 km. hosszú folyás után Vieksburg alatt torkol. 1863 máj. 7— 12-ig B. mellett
harcoltak a szövetséges csapatok a konföderáltakkal az elbbiek Mac Clellan vezérlete alatt
gyztek.
Big Blue (ejtsd biyu), a Kansas baloldali mellékvize Nebraska DK.-i részében ered és 440 km.
hosszú folyás után Manhattannál torkol.
Big ,bugs (ang., «nagy poloskák»). Angliában és Észak-Amerikában a nagy urak tréfás el-

legnagyobb mellékvize a Stinking
2.
hegység az északamerikai
Egyesült-Államok Wyoming államában. Legmagasabb csúcsa a Cloud Peak, 4100 m. A folyók
és patakok mély kanyon-völgj^ekben folynak, a
fenyvessel van borítva. DK.-i réhegység
szében petroleumf orrások vannak. Egyik lépcsje
ez a Rocky-(Sziklás)-hegység fláncának, amely
hatalmas vetdéssel emelkedik ki a prairie-pla-

nevezése.

családból, szül. Pesten 1839., megh. Bécsben 1907
nov. 29. Tanulmányait a pesti egyetemen és zeneiskolában végezte, majd Bécsbe ment, hol Rossinál
folytatta az ének tanulását. Visszajvén Budapestre, a német színházhoz szerzdött s rövid idn

kocsin (biga) Diana, Vietoria v.

;

:

;

Bigelow

(ejtsd: bidzseió),

John, amerikai újMaldenben (New York).

1.

ságíró, szül. 1817 nov. 25.
1861-ben Parisban konzul,

1864 diplomáciai ügyviv, 1865. pedig az Bgyesült-ÁUamok követe lett
Parisban. Midn III. Napóleon a mexikói császárság alapításához fogott, B. beadta lemondását.
Azután hosszabb ideig a New York Times fszerkesztje, 8 utóbb New York állam ftitkára volt.

Mvei: Jamaica

in 1850 (1852); The life and
services of G. H. Premont (1856)
Les
Btats-Unis d'Amérique en 1863 (Paris 1863) Molinos the quietist (1882) William CuUen Bryant
(1885); Life of Sam. Tildén (1895, 2 köt.); The
mistery of sleep (1896. ném. ford. Das Geheimnis des Schlafes, Stuttgart 1904).

public

;

;

;

2. B., Poultneij, amerikai író, szül. New Yorkban 1855 szept. 'lO. Kiképeztetését 1870— 73-ig
Potsdamban nyerte, ahol Vilmos porosz herceg
(a mostani német császár) barátja volt. Ezután
jogi tanulmányokat folytatott az amerikai Yale
egyetemen 1875-ig. Ez esztendben ismeretei b-

vítésére világkörüli utat

Késbb

tett.

ismételten

nagy utazásokat

torkollik;

Water-river.

— B

,

sr

tóból.

Bigio, Francesco, olasz fest,

Biglietto

JEVanciabigio.

1.

(ol., ejtsd: biiyetto) a.

m. levélke, pa-

pírpénz, utalvány.

Bignette

(ejtsd

Bignio Lajos,

:

binyett),

1.

CltrttS.

baritonista, régi

magyar nemes

lett a fvárosi közönségnek. Ráday
Gedeon gróf intendáns a magyar Nemzeti Szín-

kedvence

házhoz szerzdtette. Kezdetben mindenfélét énekeltettek vele s gyakran olyanra is kényszerítették, ami hangjához s egyéniségéhez nem talált. 1864-ben a bécsi opera-szinházhoz szerzdött,
honnan több év multán ismét hazajött. Mint
hangverseny- énekes is kivívta az elismerést. Németországban és Angliában is vendégszerepelt,
mindenütt rendkívüli sikerreL 1889 óta haláláig
Bécsben élt.
Bignon (ejtsd: binyoS), Louis Fierre Edouard,
báró, francia diplomata és történész, szül. Guerbavilleban 1771 jan. 3., megh. Parisban 1841 jan. 5.
Mint közvítéz lépett a hadseregbe bizalmas híve
lett Napóleonnak, aki öt a diplomácia terén alkalmazta. 1801-ben követségi titkár, majd dipl. ügyviv volt Berlinben. 1806-ban a berlini porosz
hatóságok mellé francia biztossá nevezték ki
ezután 1808-ig a porosz tartományok pénzügyeit
kezelte. 1809-ben Napóleon fbiztossá nevezte ki
a megszállott Ausztriába, késbb pedig titkos küldetésben Varsóba küldte. 1812-ben VUnában szerepelt mint kormánybiztos, és midn a franciák
Oroszországból visszavonultak, követ lett Varsóban. Napóleon bukása után visszatért Franciaországba. Az els restauráció alatt megírta Ex;

Kínába, Japánba, DélAfrikába, Nyugat-Indiába, Oroszországba és különösen Németországba. A német viszonyoknak,
fleg Németország XIX. sz.-beli történetének alapos ismerje. Müvei The Germán Emperor and
his Eastem Neighbours (1891) Paddles and politics down the l^anube (1892)
Bismarck (1892)
The Borderland of Czar and Kaiser (1894) History of the Germán Struggle for Liberty (2 köt.
1896) The Children of the Nations, study of co- posé comparatif de l'état ílnancier, militaire, polilonizatíon (1901. Németül: Die Völker im koló- tique et morál de la Francé et des principales
niáién Wettstreit 1902).
puissances de l'Europe c. müvét (Paris 1815). A 100
Biggah (higha), területmérték Kelet-Indiában. nap alatt Napóleon a külügyminisztériumban
32-577 a., Bengál- államtitkárrá, a Waterlooi csata után pedig külBombayban 1 B.
2ü pand
ban =: 20 cottah v. kattah
13378 a.
ügyminiszterré nevezte ki. 1817-ben képviselvé
Biggleswade (eijtsd: biggieszaed), iparos város Bed- választatott és a kivételes törvények ellen szavaford angol grófságban, vasút mellett, az ível jobb- zott. Napóleonnak végrendeletében nyilvánított
partján, (1901) 5120 lak. paszomántkószltéssel, ke- akaratához képest megírta a Histoire de Francé,
rékpárgyártással és élénk gabonakereskedéssel. depuis le 18. brumaire jusqu'á la paix de Tilsit
Bigha, város Kis-Ázsiában, a Bigha-Csai (Gra- cím müvet (7 köt.. Paris 1827—38) és ennek folynikosz) termékeny síkságán, 10,000 lak. Történel- tatását Histoire de Francé, depuis lapaix de Tilsit
mileg Nagy Sándornak a perzsák fölött Kr. e. 334. jusqu'en 1812 (4 köt. Paris 1838). E két bonaparvívott csatájáról és a szeldzsuk törököknek (1288) tista szellemben szerkesztett munkát Ernoiif A.
a tatárok fölött nyert gyzelmérl nevezetes.
Histoire de Frant^ sous Napóleon címen (Paris
Big Horn, 1. folyó Montana ésWyoming észak- 1838—50, 14 köt.) újból sajtö alá rendezte. 1830amerikai államokban a Frémont hegycsúcs olda- ban az ideiglenes kormány külügyminiszterré,
lán ered, áttör a B. hegységen ós 700 km. hosszú Lajos Fülöp pedig a minisztertanács tagjává netett

:

;

;

;

;

=
=

=

;

:

;

;

—
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vezte ki, de B. már novemberben visszalépett és
az ellenzékhez csatlakozott. 1837-ben pairré lett.
Halála után megjelentek Souvenirs d'un diplomáié. La Pologne 1811-18. (Paris 1864, kiadta
Mignet). Eg>'éb müvei Du congrée de Troppau
(1821) Des proscriptions (2 köt.); Les cabinets
et les peuples (3. kiad. 1824).
Big^nonia IhurnA^^y), a Bignoniaceae (Trombitafélék) család génusza 120 faja Araerika tropikus részében él. Többnyire kapaszkodó növények, liánok, ritkábban fák, gyakran levélkacsok:

:

;

:

kal. Levelök átellenes, szárnyasán összetett
virágjok díszes, nagy tölcsérforma, virágzatnk bogas vag>' fürtös toktennésök 2 üreg, magjuk
zászlós. A B. -fajok termetüknél fogva tropikus
és szubtropikus Amerikának jellemz növényei.
Mint liánok az serdkben sokszor áthatolhatatlan
srségeket alkotnak. Nálunk szép virágaikért
kertben díszlenek. A B. chica Humb. et Bonpl.
;

;

leveleibl Dél-Amerikában szétfözés (maceratio)
és erjesztés útján téglavörös szín festéket kapnak az Essequiao-melléki indiánok karakuru,
karajurku v. c/íica-nak (pasta chica, Vermilium
Americanum) nevezik, vele kelmét és a brüket
festik. A B. leucoxylon L. nyugatindiai 9—12
m. magas, ötös level fa kérge és hajtása állítólag biztos orvosság a Hippomane MancineUa
L. magjaival való mérgezés, meg a kígj'ómarás
ellen. Fája nehéz és igen becses, mert méregtartalmánál fogva a férgek nem bántják ezért hajóoldalakat vonnak be vele zöld, barna v. sárga
ébenfa v. vad giiajákfa név alatt a kereskedésben
is ismeretes s az esztergályosok Unomabb f amunkákra feldolgozzák. A B. capreolata L. örökzöld,
felfutó, szép, tüskés és kacsokkal ellátott észak:

:

;

:

—
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.01.525

v. bigonzo,

régibb olasz bonnérték

=

1.

Bigordi, olasz fest, 1. Ghirlandajo.
Bigorre, Franciaországban, a Gascogne egyik
vidékének neve. Eauzan, Astarac, Armagnac,
Comminges, Béam és a Pireneusok közt Tarbes
fvárossal. 3 részre oszlott a hegység (Montagne)
a Pii'eneusoktól Bagnéres-ig, a sflcság (Plaine)
Tarbesig és Rustan, Tarbestól É.-ra. A rómaiak
eltt lakói a Bigerriones voltak 819 körül grófsággá lett, 1425. Foix és 1484. Béam grófsághoz
csatolták; 1607. a francia koronához került; ma
Hautes-Pyrénées dép. nagj'obb részét alkotja. V. ö.
Froidour, Mémoire du pays et des États de B.
(Tarbes 1892).
Bigot (^d: bigo), Charles Jides, francia publicista, szül. Parisban 1840 szept. 14., megh. u. o.
1893 ápr. 16. Sarcej'\'al és Henry Fouguiers^el az
About által alapított XIX. Siécle egyik támasza
;

:

:

volt. Könyvei: Les classes dirigeantes (1876); Le
clergé fran^ais devant la loi f rani^aise (1877) ; La
fin de l'anarchie (1878): Le petit fran^ais (1882,
a polgári kötelességek kátéja, melyet a francia
akadémia díjjal jutalmazott) Raphaél et la Farnésine(1884); Gréce, Turquie, le Danube (1886);
De Paris au Niagara (1887) és Peintres frangais
contemporains (1887).
Felesége B. Mary, született Healey, sztll. Parisban 1843. amerikai szíllöktl. Jeanne Mairet írói néven számos társa;

—

írt, melyek közül a Marca cimüt
a francia akadémia 1882. díjjal jutalmazta. Regényei közül említendk: Jean Maironde (1885);
Une foüe (1886) André Maynard, peintre (1886)
La tache du Petit Pierre (1887) Artista (1890),
Nemesis (1894) Deux mondes (1897).
Bigott (franc, és ang. higot), kegyesked, szentesked, vakbuzgó, olyan ember, aki nagy gondot
fordít a vallásos szokások küls gyakorlására,anéIkül azonban, hogy amellett a komolyabb vallásos
életre és a szigorúan erkölcsi magatartásra nagy

dalmi regényt

;

;

;

amerikai növény: nagy virága bamás-skarlátpiros, belül a széle sárga kertekben oszlopok és
falak befuttatására célszer. Ezeken kívül a B.
aequinoctialis L. Cayenneben és a B. ophthalmica
Chisholm nexü fajokat Guayanában altesti bajok,
láz stb. ellen orvosságnak használják kencsök, súlj't helyezne.
daganatok és kelések eloszlatására alkalmas. A
Big-Rapids, az amerikai Michigan állam MeB. Kerere Humb. et Bonpl. virága sárga, 5 cm. costa countj'jának székhelye: vasúti csomópont,
hosszú. Szívós és hajlékony törzsét a franciák (1900) 4686 lak., fürészmalommal, fakereskedéssel
Guayanában kötélnek használják de szét is haso- és faiparral.
gatják, azután kosarat és kalapot fonnak belle.
Bihács {Bihac), 1. kerület Boszniában 55225
Bigrnoniaceae (Trombtíaf'afélék), {n'^y.), a két- km- területtel, (1910) 228,499 lak. 6 járásra oszszikek forrtszirmú családja, meljTiek mintegy lik, ezek: B. Carin, Kljuc, Krupa, Petrovac és
500 faja a tropikus és kis részben a mérsékelt öv- Sandskimost.
2. B., az ugyanily ne\' kerület
ben él. Viráguk b tagú, hímnös, zigoraorf. Porzó fhelye, az Una balpartján, (1910) 6201 nagyob4—2. A magház kétüreg, sok magvú. A termés bára mohamedánus lak., fejld kereskedéssel;
tok V. húsos, fel nem nyíló termés. A mag szár- az 1878. elesett osztrák -magj'ar katonák emlékényas, táplálószövete nincs. Fák v. cserjék, de leg- vel, Fetije ne^• mecsettel: erdje, amelyet Szavojai
többször fákra kapaszkodó növények, liánok. Ka- Jen herceg idejében építettek, az Una szigetén áll
paszkodásuk rendesen levélkacsokkal történik. regényes, ódon falakkal ugyané szigeten van a
Ritkán egyéves füvek. Levelk többnyire átelle- régi vámház és az úgynevezett «rasztell)), a fanes és összetett. A virágok rendesen tekintélyes lakkal környékezett terület, amelyen azeltt bizonagjságuak és bogas virágzatot alkotnak. E csa- nyos napon a törökök és a határörök egymással
ládba számos génusz tartozik, leggazdagabban árúikat kicserélték.B.-otállítólag IV. Béla m^yar
Dél-Amerikában van képviselve. A B, marad- király alapította. Sokáig Horvátországhoz tartoványainak tartott fosszilis leletek, mint levelek, zott 1345. Nagy Lajos magyar király megszálvirágok, termések és magvak, melyek a krétától lotta. Nagy Lajos halála után azonban Boszniához
kezddleg kerültek el, nem elég alkalmasak a került. 1403-ban Hervoja Nápolyi László számára
biztos meghatározásra.
elfoglalta, de a következ évben Beseny Pál horBigolyó, a tölgjievél fonákján lév gnbacsok vát bán nagy erfeszítéssel visszafoglalta. Tomarégi magjar neve.
sevits Istvánnak, az utolsó bosnyák királynak el:

:

:

;

—

:
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fogatása után 1463. török kézre került de még
ugyanabban az évben Mátyás király visszafoglalta.
1528-ban Jajca eleste után hosszabb idre török
kézbe jut. 1582— 1878-ig török kézen volt. 1717.
és 1739. újra véres csaták folytak falai alatt. (V. ö.
Lopasics cikkét, Margalits Horvát tört. repert.
II. 646), 1878-ban Bosznia okkupációjakor szept.
7. az osztrák-magyar csapatok hiába rohanták
meg; súlyos veszteséggel (21 tiszt, 533 legény)
verettek vissza szept. 18. azonban Rheinlánder
és Zách mégis elfoglalták.
Bihar. A földrajzi neveknek személynevekül
való használata többször elfordul a kezdetleges
társadalmi szervezetben él népeknél. Az Árpádkorban nálunk is gyakran találunk ilyeneket,
Tokaj, Ugocsa stb. Ezek közé tartozik a B. is,
mint személynevet megtaláljuk 1086. a bakonybéli apátság szolgái közt (Bichor faber, Árp. Uj
Oki., I. 35.), továbbá 1211. a tihanyi monostor
fokudi jobbágyai közt (Bichor, u. o. 117).
Bihar vármegye. Magyarország volt tiszántúli
kerületének legnagyobb, hazánknak nagyságra
nézve harmadik vármegyéje, melynek területe
10,690 km^. Határai É.-on Szatmár, Szabolcs és
Hajdú vmegye, Ny.-on Békés vmegye, D.-en
Arad vmegye, K.-enTordaAranyos, Kolozs és Szilágy
vmegye határai többnyire
mesterségesek, természetes határt csekély területen
a Berettyó folyó, D.-en a
Töz patak és Fekete-Körös,
végül keleten nagy kiterjedésben a Bihar-hegység
egyes gerincei alkotnak.
Ny.-i fele egészen lapályos,
K.-i részét ellenben a RézBihar vármegye címere, hegység és a Bihar-hegység borítja, melyhez D.-en
a Moma-Kodru v. Beéli-hegység csatlakozik. A lapály nemcsak a vm -nek Nagy- Váradtól Ny.-ra elterül részét foglalja el, de É.-on az Érmelléki hegyek mentén a szatmári határig, a Berettyó völgyében Széplakig (a szilágyi határig), a SebesKörös völgyében Élesdig, a Fekete-Körös völgyében Belényesszentmiklósig nyúlik felfelé.
Tenger-feletti magassága Derecskétl, Biharke, resztest öl, Ugra és Sarkadtól Ny.-ra a 100 métert
sem éri el, odább K.-re azonban lassan emelkedik
8 észrevétlenül átmegy a hegységek eltt elterül
dombvidékbe.
A Berettyótól és a Sebes- és Fekete-Köröstl,
valamint ezek számos mellékvizeitl s ágaiktól öntözött terjedelmes lapálya általában igen
termékeny s gyakran mutatja a délibáb tündéri
látványát helyenként azonban a csekély esés
és lassú folyású vizek mocsarakká szélesedve,
az egészségtelen éghajlat okozóivá válnak. így a
Berettyónak két partján Berettyóújfalu alatt a
Sárrét (1. o.), a Setes-Körös mentén Csökm ós
Kornádi közt a Kissárrét terül el, melyek nádasai
aránylag nagy jövedelmet hoznak Derecske ós
Konyár táján pedig számos apró tó és mocsár
van, melyek némelyike sziksót tartalmaz. A Berettyó és Ér közt a kitn borairól hires Érmelléki
hegységnek (1. o.) alacsony láncolata (Székelyhíd,
;

:

;

;

;

;

—
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Szentjobb, Diószeg) terül

el.

A Berettyó és Sebes-

Körösközt a Rézhegység (1.0.) van, melynek a vmegyében legmagasabb csúcsa a Sólyomk fölötti
Polyána Varatyik (790 m.), e hegységnek erds
ftöraegéhez, melyben Felsdema táján aszfaltot
bányásznak, Ny. felé jó szöllöterm alacsonyabb
dombok csatlakoznak Meztelegdtl egészen NagyVáradig. A Sebes-Körös révi szorosától s a híres
Királyhágótól (586 m., 1. o.) elválasztva, a SebesKöröstl D. -re egészen a Fekete-Körösig, Ny. felé
Nagy- Várad és Tenke irányáig, K. felé az erdélyi
határig s azon túl messze Kolozs vmegye belsejébe
a B.-hegység (1. o.) terül el, hazánk egyik legnevezetesebb, vadregényes természeti szépségekben, barlangokban, sziklahasadékokban s ásványkincsekben dúsan bvelked hegysége, mely legnagyobb magasságát a vmegye DK.-i határán
emelked Nagy-Kukurbeta (1846 m.), B. (1659 m.),
Kornu-Muntyilor (1656 m.) és Zanoga csúcsokban
(1540 m.) éri el, míg alacsonyabb Ny.-i nyúlványai
s a Nagy- Várad felé szélesen elteriü Csékei
hegycsoport (Királyerd) a középhegység szelíd
képét tünteti fel, szUötermeléssel s f öldmíveléssel. A Fekete-Körös völgye s ennek folytatásában
a Gyalu Máre nyereg (629 m.) választja el aB.hegységtl a Moma-Kodru vagy Béli hegységet,
mely a vmegyében a Pless (1111 m.) és Moma
(850 m.) csúcsokban éri el legnagyobb magasságát
s Vaskohtól D.-re karsztszer jellege (Vaskoh-

mez)

által válik ki.

Az

említett hegységek a folyók egész özönét
bocsátják a lapályra. Ffolyója a vmegyét KNy.-i
irányban harántul szel Sebes-Körös, mely balfelöl
a Jádpatakot veszi fel, Nagy-Váradon alul a KisKörös ágát ereszti a Berettyóba a vele már a
vmegye határán túl, Szeghalomnál egyesül Berettyó Széplaknál lép a vmegye földére, s vele
közel egyközüen folyik Berettyóújfaluig, ahol
DNy. felé kanyarodva a Sebes -Körössel együtt a
Kis-Sárrét mocsarat fogja körül; balfell a Biszti'a,
Gyepes, Kösmö patakokat és a Sebes-Körösbl
kiágazó Kis-Köröst, jobbról az Ért veszi magába,
s Pocsalynál a Kék-Kálló-ért bocsátja ki, mely a
belvizek által táplálva Derecskének és Nagybajomnak tart s különböz nevek alatt a Sárrét levezetésére ásott Berettyó-csatornába önti vizének
;

egy részét. A vmegye legdélkeletibb részében, pompás sziklabarlangban fakadó Fekete-Körös aFenes
patak és Rossia vízével gyarapodva DK ÉNy.-i
folyás után Sólyomnál keskeny völgyébl a lapályra lép ki s a Királyerdben ered Hollód ós
Topa vízével egyesülve Mocsárnál Ny.-ra fordul,
majd Ny. felé a \'megye határához kanyarodva a
Gyepesér és Kölesér szabályozatlan vizeivel összeszövdve. Békés vmegye területére lép át a Tamásda mellett balfelöl beléöml Tz csak fels folyásában s torkolatánál mossa B. vmegye földjét.
Végül a B. hegységben a Kornu Muntyilortól K.-re
a Meleg-Szamos ered, mely 10 km.-nyi út után Kolozs vmegyébe lép át, mint B. vmegye egyetlen folyója, mely vizét nem a Körösbe önti. A már

—

;

említett állóvizeken kívül a konyári sóstó s a B.
hegység néhány kis tengerszeme (Feneketlen
tó, Zanoga, Batrinuluj) említend
továbbá számos ásványos forrás, ú. ra. a nagyváradi Püspökós Félixfürdö, a lankási (lunkászpriei), robogányi.
;
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hévíz-kárándi melegforrások, a konyári, tenkei,
belényesi, berettj'óújfalusi és bondoraszói hideg
ásványforrások, a paptamási lithiumos forrás, a
mocsári sósforrás és a kalugyeri idszaki forrás
(Izbuk); végül említend Biharfüred klimatikus
g>-óg>'hely.

Éghajlata, Ny.-i részében a magyar Alföldnek
megfelelleg meleg és száraz, szélsös^s, K.-l
hegyes részében jóval enyhébb és nedvesebb. A
hegyes vidékeken hosszabb a tél, mint a rónaságon, levegjük egészséges és tiszta, a mocsarak
kigózölgéseit a hegyi leveg tisztítja. Nagy-Várad
közepes évi hmérséklete lOS" C, a júliusé 21-9,
a januáré 09« a szélsségek jelentékenyek. A
csapadék évi átlaga a lapályon 6—700 mm., NagyVáradon már 1100 mm. 8 a B.-hegységben még

—

;

jóval több.

Terményei a természet mindhárom országából

Korhány medrében: kosárfonásra való
vesszk a mocsarakban nnek. A rétek

fíizfa-

(94,132
ha.) jó szénát, a legelk (161,820 ha.) tápláló füvet termelnek kiterjedtek a havasi legelk, kivált a Bihar-hegységben. A szöllk (8106 ha.) fleg
az Érmeiléken, a bihari, margittai, nagyváradi,
élesdi, hoUódi és belényesi hegyeken jó asztali
bort teremnek; 1909. termett 40,864 hl. bor és
eladásra került 570 q. szU, az összes termés
a fllloxera pusztításai itt is
értéke 1.223,963
óriási mérveket öltöttek, de az amerikai vessz
meghonosítása újból fellendítette a szllmüvelést. A gjnimölcstenyésztés tekintetében a x-megye
hátrább áll, mint az a talajviszonyok mellett fejldhetnék nag>- mértékben terem alma, körte, barack, cseresznye, szilva (a Sebes-Körös völgyében
és Belényes vidékén jelentékeny kereskedelmi
cikk), dió (Mézged, Vasaskfalva, Rézbánya), gesz;

K

;

:

számosak és gazdagok. A rézbányai hegyek leg- tenye (Siter), mogyoró s a vadon term földi mogazdagabbak ásványokban (arany, ezüst, ólom, g>'oró a kertek összes területe 8775 ha. Az erdk
;

agyag, továbbá a ritkább
íremolit, ketts mészpát, malachit, s a csak B.
vmegj'ében elforduló agalmatolit, biharit, rézbányit, bizmut stb.). Ezenki\-ül elfordul vask
(Vaskoh, Vaskohmez, Vasaskfalva. Felspojény,
Lankás, Erddámos), aszfalt (Felsdema, Tataros,
Hag>Tnád és Szóvárhegy), nafta a felsdernai és
réz, vas, ón, opál, cink,

czi^ánJ'^'ölgJ^i (tatarosi) aszfalttelepekben,

kszén

(Felsdema, Bodonos, Füves, Nagj'báród, Kardó,
Lankás, Feketepatak), tzálló agj-ag (Kév, Sonkolyos. Lankás), fazekas-agyag (Telegd, Koroj,
Csatár, Lehecsény), porcellánföld (Robogány),
kréta. (Belényesújlak, Márkaszék), mészk (Belényes,Élesd,Izsópallaga,Rév), malomk és darálók
(Tönköd, HagjTnás). márvány (Csamóháza, Erddámos, Kolafalva, Vaskohmez, Kalugyer), alabástrom (Vaskohmez), quarc (Feketeerd, Sólyomk), sziksó, salétrom (Konyár, Derecske,
Hajdubagos). Említést érdemelnek: a József fherceg barlang, a révi Zichy-barlang, a körösbarlangi, kalotai, remetelórévi, sergesi, mézgedi,
fericsei,oncsászai (GuránjTiál), fonóházai, kiskóhi
és magurai cseppköbarlangok s a Vasaskfalva
melletti Galbina- és Biharcsúcs oldalában lev
Gyeczár jégbarlangok. Növényzete a síkság és rét
termékeitl a havasok növényzetéig egyaránt dús.
Összes termterülete 1.011,876 ha., mibl 449,938
ha. bevetett szántóföld és 34,822 ha. ugar. A rónaság, kivált a Sárréten, Szalonta és Sarkad vidékén igen termékeny szántóföldjei kitn búzát
(146,314 hektáron 986,574 q.) és rozsot (36,253 ha.
területen 465,835 q.) teremnek, valamint tengeri
{110,078 ha. területen 1.660,998 q.), árpa, zab, köles, repce, kender és len is bven megterem kerti
növények a dombos és lapályos vidéken, burgonya
(9769 ha. területen 587,887 q.) mindenütt jól terem: ezonkí^•ül terem dohány (2236 ha., 29,298 q.,
fleg Nagyszántó. Nagj'kereki, Nagyléta, Vértes,
Érmihályfalva, Sarkad vidékén), dinnye (NagyVárad, Nag^kereki, Nagjiéta, Bagos, Szalonta,
Sarkad), cukorrépa, hagj-ma (Derecske, Sarkad),
káposzta (Harsány, Bors), hüvelyes vetemények
:

:

A takarmány-növényeket is nagy mennyiségben termelik. A nádasok (3488 ha.) különösen
a Sárréten nagjTnennyiségú nádat, gyékényt és
kákát termelnek, úgyszintén az Ér, Kölesér és
stb.

kiterjedése 294,386 ha. a lapályosabb helyeken a
tölgy, magasabb helyeken a cser, a hegj'eken a
bükk, végiil a feny az uralkodó fanem utóbbit
:

:

Remetelóréven, Gurányban s a vasaskfalvai havasokon a Szamos és Bulsza völgyében fürészmvekben dolgozzák fel. B. \Tnegye fában oly gazdag, hogy nagykiterjedés serdiben a közlekedés nehézsége miatt még eddig semmi fát sem
vágtak. Az erdknek nagj'obbik fele bükkös
(152,038 ha.), kisebbik fele tölgy és cser, fenyves
kevés van (15,014 ha.).
Állattenyésztése kiterjedtés fejlett ugyan, de
nem áU azon a magaslaton, amelyen B. természeti
viszonvainál fosva várható volna az 1908. évi
állatlétszám: 63,201 drb ló, 231,688 drb túlnyomóan magyar szarvasmarha, 393 szamár és öszvér, 225.362 sertés, 283,288 juh és 20,722 kecske.
Lovat, szarvasmarhát és apró házi állatot fleg a
kisbirtokosok, juhot és sertést az erre alkalmas
vidéken inkább a nagybirtokosok tenyésztenek.
A lótenyésztés az utóbbi években némileg hanyata szar\'asmarhatenyésztés ellenben emelkelott
dben van, noha a kisgazda rosszul takarmányoz,
tenyészcélokról fogalma sincs a nagybirtokosok
B. heis a tenyésztéssel több heljütt felhag^-tak
gyei, legeli s a kisebb folyók fben bvelked
völgyei az állattenyésztésnek egyébiránt eléggé
kedveznének. Emelkedett a juhtenyésztés is, melyet fleg nagyobb birtokosok és bérlk znek, a
kisebb birtokosok csak Derecske, Tépe, Konyár és
Káránd községekben foglalkoznak merinojuhtenyésztéssel a hegyvidéken fleg a durs'a szr
racka, a lapályokon a középfinomságú fésüsgyapjas birka van elterjedve, míg a nag>' gazdaságokban a finomabb gyapjú, st a gyors fejlödés, nagytest francia irányú rambouillet-birkák tenyésztése dívik. Jelentékenyen csökkent a sertéstenyésztés, mely úgy a fekete, mint a fehér mangalica fajtára kiterjed. Figyelmet érdemel a szárnyas állatok tenyésztése is a legutóbbi összeíráskor volt
1.177,483 drb baromfi. A méhtenyésztést a vmegye
minden részében zik, a méhkasok száma (i909)
15,906. B. vadban is bvelkedik, a hegyekben szarvas, z, vadkan, a Bihar-hegységben medve is elfordul továbbá farkas, róka, vadmacska, menyét,
görény, nyest, vidra, borz, sündisznó a számos
:

:

;

:

:

:

;

;

—
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a madarak közül az koh, Kalugyer, Lehecsény), kaszát, kapát, kést,
szürposztót (Vaskoh vidékén). Az agyagipart Marlemile, kakuk, búbos banka, cserszajkó, gerlice, gittán és Székelyhidon, agyag- és kipart a Sebesszalonka, havasi pintyke, fácán, a rónán túzok, Körös völgyében (Rév, Nagybáród, Élesd), tov.
daru, gólya, fogoly, fürj, vércse, héja, ölyü, ká- Belényes, Dragánfalva, Bél és Bélegregy,a mésznya, bagoly stb., a mocsarakban gém, kócsag, égetést Serges és Vércsorog, cserépégetést B. -újvadliba, vadruca, szárcsa, bíbic, sirály stb. A fo- lak és Kisszegyesd, mázolatlan fazekasmunkák
lyókban harcsát, potykát, csukát, a hegyi patakok- elállítását Biharkristyór, Lehecsény és Vaskóhban pisztrángot és rákot nagy mennyiségben fog- szeleste községekben zik. A kender- és lenfonás
és szövés helyenként szintén el van terjedve. Az
nak a Sárréten sok csík és pióca tenyészik.
Lakóinak száma gyorsan emelkedik IN agy- iparosok nagyobb számmal csak a városokban és
Várad a thj. város nélkül 1880-ban 416,510, 1890. nagyobb községekben élnek s a kereskedkkel
478,488, 1900. 527,135 és 1910. 580,265 (katona- együtt a lakosságnak csak 2 V2*'/o-át teszik a kissággal 580,557) lakója volt. Egy km^-re jelenleg ipar ágai közül a timár, csizmadia, szabó, guba,
54 lélek esik s így B. hazánk átlagos srségénél posztó, lakatos, kovács, fazekas, kályhás és faipar
gyérebben van népesítve. A népesség a vmegye fejldött ki leginkább. A gyáripar fbb cikkei
(Nagy-Várad városától eltekintve) tégla (Szentíl.-i részében (derecskéi és székelyhídi járás 606
és 68"/o), valamint a nagyszalontai j.-ban (61 50/0) andrás, EsküU, Keszteg), üveg (Feketeerd, Kösrbben él, ellenben a béli, belényesi és vaskohi zépes, Bél és Sólyomk), frészáruk (Jádvölgy,
j.-ban igen gyér (35—38 lélek 1 km^-re). Nem- Remetelórév, Vaskoh, Bihardobrosd, Lankás, Guzetiség szerint van a lakosok közt (1900) 280,220 rány), liszt (Nagyszalonta), kolajílnomítás (Mez(53-2o/o) magyar, 2216 (0-4o/o) német, 6964 (l-3o/o) telegd) és olaj (Bihar). A bányaipar telepesei a
tót és 236,114 (44'8o/o) oláh; a magyarság az utolsó (jelenleg szünetel) vasaskfalvai és vaskohi vasévtizedben 30,382 lélekkel (12*2 0/0) szaporodott. A m, továbbá a rézbányaikincstári arany-, ezüst- és
magyarság leginkább a síkságon lakik, kisebb rézbányam, a felsdernai és tatarosi aszfaltbászigeteket a Fekete-Körös völgyeiben is alkot
nyák. A kszén-, márvány- és agyagbányák nem
az oláhság túlnyomóan a hegyeket lakja ugyan, állanak folytonos mvelés alatt. A vmegyében 10
de Nagy- Várad, Cséffa és Nagyszalonta közt a ipartestület és 1 betegsegélyzpénztár van. A kelapályon is nagy számmal él a kevés német a reskedelem fbb cikkei az említett termékeken
városokban oszlik meg, többséget csak Újpalotán kívül a gabona (fbb piacai Nagy-Várad, Berettyóalkot, míg a tótok fleg Feketeerd vidékén lak- újfalu Derecske, Élesd), bor (Nagy- Várad, Benak. A magyarság, mely a török pusztítás óta rettyóújfalu), szarvasmarha, ló, sertés és juh, apró
tért vesztett, túlnyomó részben református, nyílt- háziállatok, disznózsír és szalonna, tojás (Nagyszív, vendégszeret, emberségtudó nép, amellett Várad, Diószeg, Pocsaj, Esztár, Berettyóújfalu,
szorgalmas és élelmes, a többi nemzetiségekkel Szalárd, Szalonta, Biharböszörmény), nyers br,
és vallásfelekezetekkel békességben él. Az idegen- fa, tölgyfa-cser (Margitta, Mezötelegd), gyarmatajkú népességbl 41,445 egyén (16-8o/o) beszéli a áruk, rövid- és kézmárúk. Hitelintézetei 12 bank,
magyar nyelvet (1880 csak 12'4o/o). Hitfelekezet 21 takarékpénztár és 89 szövetkezet, összesen
szerint van B. vm.-ben 41,194 róm. kat. (7'80/'o), 24.292,000 K betéttel az 1909. év végén.
apróbb mezei

s erdei állat

erdségekben

sas, sólyom, fajd, rigó, harkály, fü-

;

;

;

;

;

49-338 gör. kat.

(9-4»/o),

201-835 gör. kel.

(38-3o/o),

1529 ág. evang., 215,118 (40-80/0) reform, és 16,877
izraelita (3-2o/o). Ezer lakóra esik 9 házasságkötés, 434 születés ós 27'5 haláleset; a népesség
természetes szaporulata 1000 lélekre: 159.
Foglalkozásra nézve a népességnek óriási többsége (83-4°/o) stermel, iparral 7-4, kereskedéssel
és hitellel csak 16, közlekedéssel csak 1% foglalkozik; a közszolgálathoz tartozók aránya 2-0'*/oA tényleg keres népesség 218,747, mibl stermelésre 180,511, bányászatra 397, iparra 15,508,
kereskedelemre ós hitelre 3057, közlekedésre
1516, közszolgálatra és szabad foglalkozásokra
3594, véderre 340, napszámosokra 4108, vagyonukból élkre 1955 és házi cselédekre 7167 jut;
az összes eltartottak száma 308,888.
A lakosság ffoglalkozása a földmívelés, mely
a rónán (a halászat mellett) majdnem a kizárólagos keresotforrás a hegyi lakosok ffoglalkozása
a szllö- és erdmüvelés és a baromtenyésztés
mint mellékfoglalkozás a háziipar egyes ágait is
zik ily úton készítenek méhkast (Bojt), szalmakalapokat (Henczida), gyékény- és kákacikkeket (a
Sárrét vidékén), vesszkosarat (Szentandrás), favillát (Tenke és Ái-pád), szekeret és jármot (Bélfenyér), talpfát, dongát és tölgyfa-zsindelyeket
(Bél és Serges vidékén), cserépedényt (Rév, Vas;

;

KöziekedésUgry.

A közlekedést

úti hálózat közvetíti,

kiterjedt vas-

melynek természetes köz-

A M. Á. V. budapest— nagyvárad— predeáli fvonalának báránd—
nagyvárad— feketetói 136 km., nagyvárad-csabagombosi vonalának nagyvárad— sarkadi 60 km.,
a Püspökladány— krösmezi vonalának vámospércs— részege— piskolti 18 km. vonalai a B.-i h.
é. vasutaknak biharpüspöki— érmihályfalvai 59-6
km., a széke lyhida— széplaki 48 km. és ssipuszta—
kótipuszta 53 km. vonalai; a debreczen— nagyváradih. é. vasútnak 455 km. vonala, a nagy várad—
belényes— vaskohi h. é. vasútnak 117*1 km. vonala, a mátra— krösvidéki egyesült h. é. vasutaknak vészt hollódi vonala 809 km., az össi—
váradvelencei összeköt h. é. vasútnak 36 km.
vonala, összesen 661-2 km. A közutak hálózata
szintén gazdag B. vm.-nek van 229 km. kiépített állami útja, 471 km. kiépített és 70 km. kiépítetlen törvényhatósági útja továbbá 758 km.
községi közlekedési közút, 3862 km. községi dülút
és 17 km. vasúti hozzájáró út. Utjai közül kiemelend a nagyvárad— kolozsvári, mely a Királyhágón vezet át, továbbá a Rézhegysóget áthágó
élesd— margittai,a nagyvárad— remetelórévi és a
Moma-Kodru hegységet átszel vaskoh— borossebesi és vaskoh— csúcsi út magát a B.-hegysépontja Nagy-Várad. Vasutai

:

:

—

;

;

;

—
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mézged— reraetelórévi és belónyesrévi
másodrend út szegi. Vízi útja a Sebes-Körös, me-

get csak a

lyen tutajok járhatnak, és a Berettyó, mely faúsztatásra alkalmas: ez ut<3bbira számos más
hegyi patakot is felhasználnak. B. vm.-ben 112
posta- és 167 távíró hivatal van, továbbá 568
távbeszél állomás.
A közoktatás terén még nagyon sok a teend
a lakossáaniak csak 39 0, a"6 évnél idsebb népességnek is csak 468° o-a (1890-ben 42-3«/o) tud
írni és olvasni (összesen 205,890) és 24,178 gyermek nem jár iskolába. A ^^negyében összesen 94
kisdedóvó van 7880 növendékkel, továbbá 544
mindennapi elemi iskola, 347 általános és 67
ismétl iskola, 7 iparosinas- és 4 polgári iskola
(összesen 66,106 tanulóval, ebbl 49.875 a mindennapi elemi és 286 a polgári iskolákban), 2
gimnázium (belényesi gör. kat. f- és nagyszalontai áll. alginmázium 600 tanulóval), 1 vincellériskola B.-diószeg (128 növendékkel) és 1 emberbaráti intézet 13 növendékkel összesen 1067
tanintézet 74.627 tanulóval.
Közigazgatás. B. \Tnegye 17 járásból áll;
;

u.

m.
-

Népes-

^jj

J9QQ népazámlá-

,

jigi»"^*t°^valvoltJ
1 1 s^ma
"

Belényesi

._

Béli
Berettyóújfaliui

Bihar Iceresitesi

^lesdi

_

15,261

1,413
18,202

_

Nagy^ssalonUi

Osuesen

_

I

24,013
6,976
22,495
18,995

_
„

Tenkei
Vaskóhi

magy. ném.j

27,037

Ermihálffalri
Kösponti _. ...
Ma^rarcsélcei
._

Sárréti
Sialárdi
Ssékelyhidi

{

7,498
1,010

_

Derecskéi

1910

29,743|

CsélEii

Margittai

-

;

:

31,9041
21,906l
15,975;

28,698
8,409

...

*^

.

!

684i

98
39
62
103
28
29
147
58
696
37
457
72
45
126
45
60
180

i^^^^

^^^

oláh jS'^ma

38,588
16,338
2,09S
2,717
11,404

32
35,980
3,389
21,494
25,453
14,453
10,484

96
8,134
2,682
20,845
21,990

9,180
3,766
5,825
6,643
4,821
4,784
9,170
4,482
7,008
5,431
6,272
8,383
4,272
4,743
5,816
6,154
4,209

491 580,265^80,82018.816 836,114] 99,959

B. vm.-ben van 111 nagyközség, 380 kisközség és 958 puszta és telep. A körjegjzóségek száma
100. A községek középnagyságúak, 20(X)-nél több
lakosa 55 községnek van, a l^népesebbek Nagyszalonta 15,883, Derecske 9286 és Sarkad 9570
lakossal. Székhelye Nagy- Várad. Az országgj-ülésbe B. vm 12, Nagy- Várad 1 képviselt küld.

Egyházi tekintetben B. vm.44róm. kat. egyháza
a nagyváradi püspöki, 2 leányegyháza ellenben az
egri érseki és csanádi püspöki egyházmegyéhez,
87 gör. kat. egyháza a nagj'váradi, 1 a szamosújvári püspöki egj-házmegj-éhez, 270 gör. kel.
anyaeg>'háza az aradi püspöki egyházmegyéhez,
134 helv. egj'háza a tiszántúli és egyetlen ág.
evang. egyháza a tiszai egj'házkerülethez tartozik izraelita anyakönj-vi hivatal 19 van.
Törvénykezési szempontból egész B. vm. a
nagyváradi kir. Ítéltáblához beosztott nagyváradi
tör\'ényszék s a nagj-váradi kir. fügyészség ke;

rületéhez tartozik járásbíróságok vannak NagyVáradon (városi és vidéki), Magyar-Csékén, Vaskóhn, Berettjóújfalun, Elesden, Belényesen, Margittán, Nagj-szalontán, Székelyhidon és Tenkén
az utolsó 7 telekkönyvi ügyekben birói hatáskör:

;

rel
tin,

—
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van felruházva. Bányabirósága Szatmámémesajtóbirósága Nagy- Váradon és pénzügyi bí-

rósága Debreczenben székel a vmeg>-e területén
5 közjegyz (Belényes, Margitta, Nagyszalonta, Székelyhíd, Berettyóújfalu) a debreczeni
közjegyzi kamarához tartozik. Ogy^'édi kamara
:

mköd

Nagy- Váradon van.

Hadügyi tekintetben B. vm. székelyhídi, derecskéi, margittai és érmihályfalvi járása a Debreczenben székel 39-ik, a több járás és NagyVárad városa a Nagy-Váradon székel 37-ik
számú hadkiegészít, az egész vmegye pedig a
temesvári 7. sz. hadtestparancsnokság, továbbá a
debreczeni 3. sz. és a nagy\'áradi 4 sz. honvéd
gyalogezred és a debreczeni 2. honvéd huszárezred területéhez tartozik az állandó vegj'es felülvizsgálati bizottság, valamint a csendórségi szárnyparancsnokság Nagy- Váradon, szakaszparancsnokság ugj-anott, Nagyszalontán és Belényesen
van.
A nagyváradi pénzügyigazgatóság alá tartoznak B.vm.összes adóhivatalai (Belényes, Berettyóújfalu, Élesd, Margitta, Nagy- Várad, Nagyszalonta. Székelyhíd, Tenke) és pénzügyrségei (NagyVárad, Székelyhíd, Belényes, Nagyszalonta). Kereskedelmi és iparkamara, államépítészetí hivatal, közúti kerületi felügyel, posta- és távírdaigazgatósági kerület, erdfelügyelség, állami állator\-osi hivatal Nagy-Váradon van, méntelep
csak Debreczenben van. Borászati ügyekben egész
B. vm. az érdiószegi kerülethez, kultúrmérnöki
ügyekben a nagys^ aradi kultúrmérnöki hí vatal
ködési területéhez tartozik. B. \Tn. területén (NagyVárad nélkül) 62gyógj'szertár, 3 kórház (888 ágygyal), 63 on'os és 73 bába van.
Története. A mai B.-hegység felett a magyarok bejövetelekor már állott egy kvár, melyet a
\idék pannon-szláv lak-i Biharnak neveztek.Hogy
itt Mén-Marót nev fejedelem uralkodott volna,
az Anonymustól költött mese., E vár a Sebes- és
Fekete-Körös, a Berettj'ó és Ér vidékének mintegy középpontja levén, Szt. István királyi várispánt helyezett oda s hozzá vármegj'ét szervezett, mely ÉD.-re Debreczentl Sarkadig, NyK.-re
Komáditól Bánffyhunyadíg terjedt tehát a mai
Kolozs vármegye egy része is hozzá tartozott, ellenben a mai Sárrét, valamint Csökmö és Margita
környéke nem tartozott hozzája. Az itt lakó pannon-szlávok emlékét több heljTiév tartotta fenn,
mint Komádi, Zsadány, Okány, Zomlín, Panasz
stb. A településre nagyon alkalmas területet sok
várjobbágj" szállta meg s már a XI. században a
B.-í vár csapata jelentékeny volt. Ennélfogva a
legjelesebb furak vágyakoztak a B.-í ispánság
után, st a Xlll. sz.-ban nádorok és országbirák is,
mint Maty és Majs nádorok, Bánk, a királyné
udvarbirája elkérték mellékhivatalul. A várhoz
jelentékeny hadi és kereskedelmi út is vezetett
Székesfehér\'ártól a Csongrád mellett lev bödi réven. Szarvason és Meztúron át. A vármegyét
1241. a tatárok jóformán egészen elpusztították;
maga B. vára is lakatlanná vált s ezentúl köveit
egyre hordták szanaszét épít anyagul. Helyette a
Köröstói jobban védett váradi, palotai és körösszegi
várak.továbbá a Sebes-Körös völgyében Sólyomk,
a Fekete-Körös völgjében Sólyom és Fenes hegyi;

m

;

-;

várak emelkedtek jelentségre. A XIII. sz.-ban a
Barsa nemzetségbl, mely többször fellázadt és
szembehelyezkedett a királyi hatalommal s véres
polgárháborút idézett föl, ennek leveretése után
a XIV. sz.-ban a Telegdy-, Czibak- és Toldy-családokból, a XV. sz.-ban az 1396. idetelepített Csákycsaládból kerültek ki a fispánok, míg 1464. Mátyás király a föispánságot a váradi püspökséghez
csatolta.

A

Barsa-nemzetség ellen

szállt

harcba

kunok 1290. Körösszegen megöltek. III. András sem birt e nemzetséggel, hiába ostromolta Adorján várát de mikor

IV. László

is,

akit a fólbérelt

;

Károly ellen is fellázadtak, Debreczeni
Dózsa a többi B.-i nemességgel Debreczen mellett
1315.

Bihar
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tönkre verte ket, váraikat elvesztették s nemsokára ki is haltak. Ez idtl fogva I. Károly és
Nagy Lajos királyi várnagyokat tartottak a B.-i
várakban. Az 1241—1526. idszakban a várjobbágyok rendre mind a nemesek sorába léptek s az
ekként megszaporodott nemesség vette át a vár-

megye kormányzatát s mind nagyobb önkormány-

Buday

Istvánt nevezte ki fispánná, aki a tiszti
karralDebreczenböl igazgatta a vmegyét.l711-ben.
gróf Csáky Imre püspök, I. József híve vette
át a vármegye kormányzását. Az Ugray-családon
kívül jóformán az összes törzsökös családok kipusztultak. De az 1711— 1848-iki hosszú béke idszakában újra megnépesültek a falvak az oláb
nép is beállt földmívelnek. Új nemesi családok
részint királyi adomány, részint vásár útján birtokokat szereztek itt. így települtek meg a Beöthy,
Beliczay, Fráter, Sántha, Szentiványi, Turzó,
1760 után a Tisza, Tokody, Dobozy stb, családok.
1779-ben Mária Terézia a fispánság és váradi
püspökség kapcsolatát megszüntette. Az els világi fispán gr. Brunszvik Antal lett s a vmegye
nemessége szabadabb mozgást nyert. 1825— 48-ig
a vármegye nagy pohtikaiharcok színhelye volt.
A liberálisok élén Beöthy Ödön, a konzervatívok
élén Lányi Imre, utóbb Tisza Lajos (Kálmán atyja)
fispáni helytartó állott. Az 1845 dec. 8-i közgylésen Tisza Lajos hajdúkkal verette szét a liberálisokat. 1848— 49-ben a vármegye maga három
honvédzászlóaljat állított ki a 10., 27. és 55.
zászlóaljakat. 1849 júliusban Cseodajev orosz tábornok fenyegette a vmegyét a Nagy-Váradon
elhelyezett hadi szertárak védelmére honvédekbl
és népfelkelkbl a magyar kormány 9600 fnyi
csapatot gyjtött össze Biharpüspökinél. Harc
azonban csak egy folyt a vmegye területén, az aug.
2-iki gyászos vég debreczeni ütközet. Az abszolutizmus alatt a vármegyét megszüntették, két
;

zathoz ós befolyáshoz jutott. A királyi vármegye
lassankint átalakult nemesi vármegyévé. Ugyancsak ebben az idszakban, de fleg 1300 után költöztek be a vmegye K.-i hegyvidékére az oláhok,
nagyobbrészt délszláv vezetk alatt. Eleinte pásztorok voltak és csak a XVI sz. -ban kezdtek falvakat
alapítani. 1474-ben érezte a vármegye lakossága
elször a törökök rablókalandozását. 1526-ban a
vármegye Szapolyai János pártjára állt. 1551-ben
Fráter György politikája által I. Ferdinánd kezére
került; de 1556., midn Zabertjei Mátyás váradi kerületre osztották Debreczen és Nagy-Várad
püspök meghalt, a nagyváradi vár és vele a vme- székhellyel. De 1861. a vármegye ismét helyregye is Izabella királyné ill. János Zsigmond hívei- állott. 1876-ban a vármegyék új területi szervenek birtokába jutott. A püspökség és káptalan ja- zésekor Debreczen területét és Mikepércset kivait az új erdélyi fejedelemség részére elkobozták. szakították belle, ellenben Sáp községet hozzáEz idtl fogva a váradi várkapitányok, köztük csatolták. Debreczen az új Hajdú vármegye székBáthory István, Bocskay István, voltak a vár- helye lett.
Irodalom. B. vm. és Nagy-Várad (Magyarország vármegye fispánjai is. 1556-tól 1660-ig, kivéve az
és városai) Budapest 1908: K. Nagy Sándor, Biliar1598—1606. éveket, az erdélyi fejedelemséghez megyéi
ország. Útirajzok, 3 líöt., Nagy-Várad 1884—88
U. a., B.
tartozott. Ez idszakban a törökök, akik Nagy- vm. földrajza, u o. 1886; Osvátli Pál, B. vm. sárréti jáváradot sikertelenül ostromolták, többször rabol- rásának leirása, u. o. 1875 Márki Sándor, A Fekete-Körös
u. o. 1877
Hegyesi Márton, Belényes és vidéke,
ták és égették a helységeket számos régi falu és vidéke,
Ballagi Aladár, A
u. 0. 1889 Élesd és vidéke, u. o. 1890
teljesen elpusztult. 1604-ben Szentjobb ostromá- B.-i síkság (Osztr.-magy. monarchia írásban és képben
val és okt. 15-én az álmosdi csatával kezddött a Magyarország II. k. 897—428) Schmidl Adolf, Das BiharBocskay-féle fölkelés. 1660-ban, miután B. vár- Gebirg, Wien 1863; Márki Sándor, B. vmegyei fispánok,
Századok, 1874. 331
Nagy Iván, B. vm. fispánjai, Százamegye Barcsay Ákossal szemben II. Rákóczi dok, 1874. 726 Márki Sándor, B.-i román irók, Nagy-Várad
György pártjára állt, a törökök ostrom alá fogták 1880 Hegyesi Márton, B. vm. 1848/49-ben, u. o. 1885
vmegyéröl, u. o. 1885; BuNagy-Váradot s hsi védelem után el is foglalták, K. Nagy Sándor, k régi B.írók,
nyitay Vince, B.-i román
1880; B. vm. régibb
utána a szalontai, szentjobbi, papmezei és sólyom- költi, a Szabadság 1880. évfolyamában K. Nagy Sándor,
kövi várakat is. A vmegye nemessége elköltözött B. vm. régi várai. Nagy- Várad 1887; Nékám Lajos Sándor,
:

;

.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

a Szilágyságba vagy Erdélybe. Helyettük 1670—
1678-ig folsömagyarországi bujdosók kerestek itt
menedéket. Még Budavára visszafoglalása eltt
1686 febr. 9. I. Lipót király felszabadító hadai
visszavették Szentjobb várát, s ezzel a vármegye
ÉNy.-i csúcsa felszabadult a török uralom alól.
1688-ban aug. 30. a váradi püspököt Szentjobbon
be is igtatták a föispánságba. 1692-ben NagyVárad visszafoglalásával a vármegye többi része
is felszabadult; de már nagyrészt kipusztult ós
néptelen volt, Mégnemisigen rendezkedhetett be,
midn kitört a Rákóczi-szabadságharc. 1704-ben
a rt'icok és a császári hadak, 1705. ismét Herbeville
császári tábornok, 1706. Rabutin császári vezér
hadai pusztították. Rákóczi Ferenc a volt alispánt,

B.-országból, Turisták Lapja, II. 1890, 368—387; Bunyitay
Vince, B. vm. oláhjai és a vallásnnió (Értekezések a tört.
tud. körébl, XV. 6.) ; Gyalokay Dezs, B. vm. ég as
utolsó nemesi felkelés, Nagy-Várad 1902; Fényes Elek,
Dél-B., Magyarország 1859-ben, 163—302; Eszak-B., u. o.
391—478. A debreczeni kereskedelmi és iparkamara jelentése, 1890-ig. A nagyváradi kereskedelmi és iparkamara
jelentései, 1891-tl kezdve.

Bihar, nagyk. Bihar vm. központi j.-ban, (i9io)
2614 magyar lak., a nagyvárad-bihari római kat.
esperesség székhelye, vasúti állomás, posta- és
táviróhivatal, telefonállomás. Barátságos tiszta
község, jó szU- és bortermeléssel. É.-i végén
földsáncok láthatók (Földvár és Leányvár). A
B.-i földvárat, melynek ma csak csekély maradványai láthatók 8 melyrl a vmegye is nevét vette,

némelyek (tévesen) Mén-Marót várának

tartják.

;;

-

—
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—
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mások szerint a kunok vagy tatárok ellen építte- gasságban, a Vurvu cnsturilor aljában, gyönyörá
tett. Várának egykori jövedelme a réwám volt, fenyves vidéken és egészséges helyen, Belényesde azt Szt. László a váradi püspöknek adomá- tl 5 órányira. Csak újabban felkapott üdülhely
nyozta s Imre király ez adományt 1198. meger- (nyaralókkal), mely fekvésénél fogva a Bihar-

A földvár közepén millennáris emlékoszlopot állítottak fel.

sítette.

Bihar, indiai tartomány. 1. Behar.
Bihar, súljTnérték, a. m. hahar 0- o)-

Bihar Ferenc

(barabásszegi), cs. és kir. ny.
gyalogsági tábornok, volt honvédelmi miniszter,
sztü. Debreezenben 1847 dec. 20. A hainburgi
hadapródiskolában és a klostemeuburgi mszaki
iskolában nyerte kiképzését és 1866. hadnaggyá

nevezték ki. 1867-ben a felsbb mszaki tanfolyam hallgatására vezényelték és 1876. századossá lépett el. 1877-ben a m. kir. honvédséghez
helyezték át. hol kezdetben a honvédelmi minisztériumban alkalmazták, majd pedig mint a Ludo\'ika-akadémia, a felsbb tiszti és a törzstiszti
tanfolyam tanára mködött. 1888. a honvédelmi
minisztérium I. ügyosztályának vezetje, 1891. a
miskoiczi 10. honvéd-gyalogezred parancsnoka és
ezredes lett. 1896. a honvéd törzstiszti tanfolyam
parancsnokságának ideiglenes vezetésével bizták
meg, majd a honvédelmi minisztérium I. ügycsoportjának fnökévé, 1897. vezérmagg>-á, 1901.
altábornaggyá nevezték ki. 1902-ben elbb a székesfehérvári V,, utóbb a budapesti I. honvéd kerület parancsnoka lett. 1905 jún. 18-tól 1906 márc.
6-ig a Fejérs'áry-kormány honvédelmi minisztere
volt. 1905. a V. bels titkos tanácsosi méltóságot
és nyugdíjazása alkalmával a címz. gj'alogsági
tábornoki jelleget nyerte. 1910. a király vBarabásgzeah elnévvel nemességre emelte.
Biharcsanálos (azeltt ; Csanálos), Msk. Bihar vm. székelyhídi j.ban, (igto) 506 oláh, tót és

hegység meglátogatására alkalmas kiindulópont.
Tulajdonosa a nagyváradi gör. kat. püspök. V. ö.
Hegyest Márton, Belényes és vidéke (Nagy-

Várad

1889).

Bihar-hegység, hazánk egyik legjelentékenyebb hegytomege, amely Magyarország és Erdély
határán a Szamostól a Marosig terül el. Elsben
Schmidl Adolf foglalta össze B. neve alatt az ezen
területet elborító hatabnas hegységeket, anélkül,
hogy azoknak a Kárpátok hegjTendszeréhez való
viszonyát szabatosan megállapította volna. Szerinte a B. az erdélji

medence

Ny.-i

párkányhegy-

sége, gerinces hegység, aránylag keskeny, csak
helyenként szélesbed gerinccel, mély völgyekkel

és szurdokokkal, két fcsoportja a Bihar és a
Muntye ÉNy.-i folytatásának a Rézhegj'séget,
:

DK.-i folytatásának a Hegyes-Drócsát tekinti
hozzászámítja továbbá a Moma-Kodru hegységet
és az Aranyos és Meleg- Szamos közti hegységet.
Hunfah-y ezen hegjtöraegeket a Kárpátolmak a
magyar-erdélyi halárláncolat fcsoportjába osztotta be s benne 5 ftagot különböztetett meg, ú. m.
a Hegj'es-Drócsa hegységet, az Erdélyi Érczhegységet (melyhez a Körösbányai hegj'csoportot, a
Xag5'ági V. Csetrás hegj-séget, az Ompoly- és az
Aranyosmelléki hegységeket számította), a B.-t,
a Moma-Kodru hegységet és a Gyalui havasokat
ezeken kívül megkülönböztette a Sebes-Körös és
Szamos közötti hegységeket, amelyeket KolozsvárAlmási hegycsoportok, Rézhegj'ség, Meszes hegj*ség és Bükkhegység neve alatt 4 tagra különített.
A B. a Marosvölgynek Déva és Zám-Kapriora
ma^ar lak. u. p. és u. t. Szentjobb.
közti szakasza mentén a Pojana-Ruszka hegységBihardiószeg (Érdiószeg), nagyk. Bihar vm. gel összefügg és amiként a Sebes -Köröstl É.-ra
székelyhídi j.-ban, (1910) 1114 házzal és 6268 ma- fekv Réz-, Meszes- és Bükk-hegység, a Pojanagyar lak.: 1604. épült ref., továbbá gör. kat. Ruszka is D.-en a tágasabb értelemben vett B.templommal Gr. Zichy-féle uradalom, kastéllyal hez hozzá sorozható. Ez a nagy kiterjedés válés mintaborászattal. B. az Érmeilék bortermelésé- tozatos hegj'csoportozat mintegj* tiikörképe a
nek egyik fögóca, mely sok s kitn bort és gyü- Dunai Magyar Középheg>-csoportnak( Szentendrei-,
mölcsöt termel van m. kir. vincellériskola jaVál- Budapest-Esztergomi v. Pilis-, Gerecse-, Vértes-,
lami szóllészeti és borászati közege, ipartestülete, Bakony-, Balatonfelvidéki, Keszthelyi-hegység).
takarékpénztára és hitelszövetkezete, három gz- Miként az utóbbi Ny.-on a Nagy magyar medenmalma; csendrörs, vasúti állomás, posta és táv cét a Kis-Alföldtl és a Grác-Zalai harmadkori
:

:

:

iróhivatal és telefonállomás. Hajdan vár volt itt,
melyet 1310 táján Kopasz nádor megrohant és
felégetett. Közelében az egyedi pusztán volt a
XIII. sz. elején a híres egj-edi vagy eggedi monostor. 1795-ben nyomda volt B.-en.
Bihardobrosd (azeltt Dobrest), kisk. Bihar
vm. magyarcsékei j.-ban, (1910) 1671 oláh és magyarlak.; hitelszövetkezet, abiharierdiparrész\\társaság mészégetései
a nagyvárad-vaskóhi
vasút eg^ik mellékágának végpontja posta- és
:

:

:

táviróhivatal. telefonállomás.
Bihariéiegyháza, nag>'k. Bihar vm. szalárdi
j-ban. (19101 1612 magj-ar lak.; postahivatal és
telefonállomással.

Biharfenyves (azeltt Bragyet), kisk. Bihar
vm. vaskohi j.-ban, (i9io) 666 oláh lak.; u. p.
Dombrovány. u. t. Szndrics.
Biharfred (Stina de vale), klimatikus gyógyhely Bihar vmegj-e belényesi j.-ban 1069 m. ma:

medencétl
B. a

elválasztja,

azonképen különíti

Nagy magyar medencét az

el

a

Erdélyi har-

madkori medencétl K.-en.
A Ny.-i magyar középhegység rögös kifejldése
dacára az Alpokat utánozza; a B. a KeletiKárpátoknak bels megismétldése. Kisebb-nagyobb kiterjedés rögökbl és masszi\-umokból
áU mink a Bükk-, Meszes-, Réz- és a Szilágysági- és Szolnok-dobokai kristályos hegyrögök, a
Kis- és Meleg- Szamos menti (Gyalui havasok) és
Kodru-Moma nagy Mit és gránit tönkhegység, a
Hegyes-Drócsa és a Pojana-Ruszka. Ezek mind
régi hegytömegek, valóságos hegyrögök. A Pojana-Ruszka és a Hegyes-Drócsa, a Gyalui havasok közé hosszú görbületben ékeldik közbe Lippától Tordáig a Kárpátok íüs-övének krétakorú
hasonmása. Ahol ez legszélesebb, Déva, Körösbánya, Topánfalva és GjTilafehérvár között, az
Erdélyi Érczhegység terül el. Amíg az elbbiekben
;

;

:
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a hegységet alkotó gyrdés még a paleozoi id
végén megsznt, a kárpáthomokk v. flis-övben
a Táncolás csak a krétakor végén sznt meg. Ez
a kárpáthomokk-zóna nagy porfir és diabász tömegeivel együtt az elbbi csoportokkal szemben
egészen különnem kép és az sibb hegyekkel mint autochton alakulatokkal szemben az
újabb felfogás értelmében idegenszer faciesz.
AB.ÉD.-i, pontosabban ÉK.-DNy.-i, kissé DK. -nek
görbül geomorfológiai elayúlása azonban orográfiai tekintetben nem érvényesül, mert a völgyek nagyobbrészt sugarasan szeldelik a Nagy
Biharból kiindulólag: Fekete-Körös, Fehér-Körös,
Ompoly, Aranyos, Kis-Szamos, Jád és Drágán. A
Sebes-Körös E.-on és a Maros D.-en, azonban
mindkett az erdélyi medencébl, derékban metszi
át. ÉK. felöl az erdélyi harmadkori medencének
mélyebb rétegei magasra felemelkednek a MeszesRézhegysógre, a Gyalui havasok oldalára, ezekben, nem pedig a Királyhágón van a Sebes-Körös
és a Szamos vízválasztója. Itt a régibb nomenklatúrának Kolozsvár- Almási hegysége nem helyes
fogalom, mert ez csak az erdélyi medencének része.
Kréta- és harmadkori eruptivus közeteknek
nagy tömegei tarkázzák a Bihar hegycsoportját
egész hosszában, a Meszestl a Pojana-Ruszkáig.
A Szamos és Sebes-Körös között a Vlegyásza
ugyanolyan magasságra (1845 m.) emelkedik, mint
magában a Nagy Biharban a kulmináló orom,
a Kukurbeta (1840 m.). A Fehér-Körös és az
Ompoly-Aranyos mentén is temérdek tarkaságban vannak az eruptivus kzetek és Európának, st az egész földkerekségnek leggazdagabb
aranytermö szikláit tartalmazzák. A B.-nek a
Magyar medence felé tekint oldalai a FeketeKörös és a Petrosz Galbtna folyók völgyeiben
meredekek, nehezen járhatók, az erdélyi medence
felé tönkfelülettel fordulva, lankásan lejtenek. A
K.-nek és DK.-nek tartó völgyek fiatalok és mint
ilyenek szkek a Fekete- és Fehér-Körös völgye
ellenben tágas régi völgy, mindkett egy-egy neogén öbölben van, amelyek egymással közlekednek
és az Érczhegysóg andezit-trachit kúpjai alatt a
Marosvölgyig átszolgálnak.

m.), innen a fgerinc B. felé húzódik
csúcsai a PetraAradului(1427m.), Muncsel

Gajna (1486
8

fbb

(1497 m.), Kukurbeta (1849 m.), Bihar (1659 m.),
továbbá a Fekete-Körös felé tartó Galbina völgye
és az Aranyos közti mély nyergen (1025 m.) túl a
Glavoi (1417 m.), Batrina (1443 m.). Magura (1638
Karligát (1693 m.) és
m.), Varasója (1467
),
Muntyilor (1656 m.). Itt a gerinc kettéágazik;
a Drágán völgytl K.-re a Gyalu-Bricsiej (1758m.),
Botyásza (1792 m.) és Verfu rosu (1717 m.) csúcsán át a Vlegyásza (1845 m.), a B. másodmagasságú csúcsa felé vonul az egyik ág, míg a másik
ÉNy. felé kanyarodva, a Drágán, Jád és FeketeKörös völgyei közt tömörül (Vurvu Pojéni 1627
m., Gyalu fontana galbina 1421 m., Boica 1352 m.)

m

s utóbb a Királyerd nagy fensíkjává terül szét,
mely a Sebes-Körös völgyéig húzódik. A B. fgerince, egyes sziklás hegyek kivételével, gömböly-

ded, helyenként széles háttá terül szét, általában
hosszan elnyúló, szelíd hajlású, csúcsai többnyire
kerekded kúpok, könnyen megmászhatok, mert
többnyire be vannak gyepesedve. Az erd, egyes
nyergeket kivéve, nem ér fel a hegység f gerincéig, ez tehát mindenütt gyepes és havasi legelül
szolgál sajátságos, hogy a csúcsok Ny. felé rendesen hatalmas sziklákkal esnek alá, így a Kukurbeta, beszél szilda (Pietra graitore). Gyalu alunumik (1 363 m.). Varasója, Vurvu Pohodej,V. Pojéni,
Botyásza stb. A Galbina és Aranyos közti nyereg
úgy geográflaüag, mint orográflailag két lényegesen eltér szakaszra osztja a B. fgerincét a D.-i
keskenyebb s bár az egész hegység legmagasabb
orma, a Kurkubeta rajta van, kúpjai és közepes
magassága alacsonyabbak, mint az É.-ié. A B.
mindkét oldalát mély harántvölgyek szelik, melyek Ny. felé a Fekete-Körös, K. felé a Szamos és
Aranyos felé öntik vizeiket. É. felé a Drágán, Jád
és székelyéi völgy húzódik, mind a három a SebesKörösbe torkollik a Kis-Aranyos a Kukurbeta
D.-i lejtin, a Nagy- Aranyos a Galbina forrásai és
a B.-et kettéválasztó mély nyeregtl (1025 m.) nem
messze ered, s ugyanott van a Fekete-Körös eredete is (Biharkapu, Portaié). A mélyre bevágódott,
helyenként vadregényes sziklaszorosokat (Szabó
A kárpáthomokk vagy flis-övezetben hatal- József -hasadékKisszegyesd mellett)alkotó völgyek
mas juramészk-szirtek trónolnak, amelyek a mellett sajátságos alkotású hegyterülotek vannak,
galiciai-dimajeezi, piennini mészkszirteket is fe- melyeken bonyolódott ormok és párkányok, töbölülmúlják tájképi szépségükben.
rök és völgyteknök mutatkoznaks ahol számtalan
A K.-i középhegység-tagozatot ilyeténkóp lehet hasadékot, barlangot és búvópatakot találunk. A
vázolni
barlangok különösen triász mészkben fordulnak
el, mely Fonóháza, Rézbánya ésMézged körül lép
a) Nagy Bihar,
Gyalui havasok,
fel nagyobb kiterjedésben általában e helyeken
Kodru-Moma (Béli -hegység),
vannak a hegységek legfestibb részletei. A barlangok beszakadási és kiömlési barlangok száh) Réz-hegység,
Meszes-hegység,
muk meghaladja a 30-at, legnevezetesebb a klsszeSzilágyi ós szolnok-dobokai hegyrögök,
gyesdi József fherceg barlang, a ponori örvény,
Szatmári Bükk-hegység,
a Zapodia jeges barlang, a Szkerisóra melletti
jégbarlang, a fosszil állati maradványokról elhirec) Hegyes-Drócsa-Pietrosza vonulat,
^
Körösbányai csoport
\ "S
sedett Oncsásza, a fonóházai, mézgedi, f ericsei barNagyági ós Csetrás csoportok
l
lang,apestereiIgricz,aPösnicze,aNándorbarlang,
^
Ompolyvidéki ós Tordai hegycsoport | •§
Albert fhercegbarlang, Döry-barlang, a zádorfai
Aranyosraellóki hegycsoport
üreg.aKimpanyászka-barlangVaskóhmellettstb.;
J
A tulajonképeni B. az egész hegytömeg leg- legújabban a révi barlang tétetett hozzáférhetvé
nagyobba leghatalmasabb tagja a Sebes-Köröstl a búvópatakok mellett a kalugyeri idszaki forrás
a Fehér-Körösig terül el, fögerincónek közepes (Izbuk, I. 0.) a Vaskóhmez és Vaskóh-Szohodol
magassága 1420—1500 m. D.-i sarokbástyája a közti töbör- vidék kiválóan érdekes ezek azonban
:

;

;

;

;

;

^

;

;

;

;
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Bihar-hegrység
szorosan véve

már a Moma-Kodru hegységben

vannak.

—

Bihar-heerység

be a hegj'ség Ny.-i lejtjébe. A Fehér-Körös
völgybe magát a hegység tengelyét is átszeli ez
a völgy már a harmadkorban megvolt s öbleiben
lik

;

A

B. alsó lejtit kiterjedt tölgyesek fedik, melyek onnan a síkságra is kiterjednek, feljebb ve-

gyes lomberdk következnek, 600 méteren túl
már bükkösök váltják fel, 1300—1400 m. magasságban a fenyvesek kezddnek, de ezek a K.-i oldalon 7—800 méternjire is aláereszkednek. Belsejében óriási kiterjedés serdk vannak, melyekhez a favágó fejszéje még nem nyúlt más helyen
az erdk kihasználására nagy fürészmvek és
iparvasutak épültek (Jádvölg>'). A hegység fge;

rinceit kiterjedt havasi

legelk

A

borítják.

B. al-

számos tengeri

s félig sósvizi kövületet

találunk,

Ezenkívül a B.-ben még három tercier völgyet látunk, amelynek már a legutóbb elvonult nagy belvizek idejében a hegység
szívéig nyiúó fjordokat képeztek. Keletkezésük
tágas öblük, nagy hasadékokra és sülyedt részekre
utal. A B. hasznosítható ásványokban meglehetsen gazdag. Rézbánya vidékén a XVIII. és XDC
8z,-ban réz-, ólom- s ezüstérceket mveltek;
1836—53 között Rézbányát a magyar államkincstár dolgoztatta s 1894. a bizmutérceket is fejtette,
azonban 1910-ben az üzemet beszüntette. A Gajiia
mellett volt a múlt században a Dólia nev ólomezüst bánya. Legújabban a Fehér-Körös s Maros
között Almásszeüstye és Kazanesd vidékén fejldött élénk réz- és kénkovandbányászat. Legnagyobb közgazdasági kincse a vas- és alumíniumércekben van. Jelenleg Menyháza és Vaskóh között a gróf Wenckheim-féle bányákban évenkint
mintegy 7000 t. vasércet termelnek. A B. vasérckészletét Papp Károly dr. négy millió tonnára
becsüli 40— 4Vo vastartalommal míg az alumínium tartalmú ércek az ú. n. bauxitok mennyiségét három millió tonnára. A RemetelóróV'
Vasaskfalva vidékén lev bauxitok Szádeczky
Gyula Núzsgálatai szerint átlagosan 50— 55Vo ^^miniumoxidot tartalmaznak. A hasznos anyagok
között megtaláljuk a B.-ben a szenet is, nevezetesen a Sebes- és Fehér-Körös medencéjében. A
Sebes-Körös mentén aj krétakorú széntelepet találunk Xagybáród vidékén a jó minség barnaszén 2 és 3 m. vastag s ftképessége 6500—6800
kalória között változik b) mediteirán képzdés
széntelep van Nagj-báród és Komiczel között;
c) pontusi vagy pannóniai korú lignit Feketepatakon. A Fehér-Körös völgyében Brád ós Nagyhalmágy között 35 km. hosszú és 10 km. széles
itt-ott széntelepekkel.

sóbb részét s mélyebb fekvés völgj-eit, különösen
lakják ez utóbbi mela Fekete-Körös felé
lékvölgj'ei községekkel tele vannak hintve sokkal ritkább a lakosság a K.-i oldalon, magában
a hegj-ség belsejében pedig csak egyes erdri tanyákat, füró5zmalmokat,többé-kevésbbéelhagyott
bányamüveket s Biharfüred klimatikus gj'ógyhelyet (1069 m.) találjuk. A hegj'ség tömegén át
nem vezet közlekedési út, a legérdekesebb pontok
csak gj'alog v. lóháton érhetk el. A nagjrváradvaskóhi vasút, valamint a magyar kir. államvasutak nagyvárad-kolozsvári vonala a hegységbe
juthatást lényegesen megkönnjitik.a B.-nek turistái gondozását pedig a Bihari Kárpátegj'esület
(Nag>--Várad) kezdeményezte, mely ez irányban
egyideig eddig is sokat tett e téren azonban még
nagyon sok a teend.
Geológiai szempontból a B. mai alakjában röghegj'sóg képét tárja elénk. Vetdéses felépítése
^endkí^'ül megnehezíti sztratigráfiai tanulmányozását. Kristályos és paleozoós palák alkotják a
hegj'ség orográfiai tengelyét. A kristályos palák
fképen a Réz- és Meszes-hegységben, valamint
az É. felé külön váltan emelked Bükk -hegységben nyertek nagyobb kifejldést. A Gyalui havasokban a kristályos paláknak fkép a második és
harmadik csoportja uralkodik, az utóbbiba gneiszes öv települt be s mindezeken gránit tör ke- harmadkori medence húzódik, amelynek összes
resztül. A Nagybihar régibb kzeteit a követke- barnaszén és lignit mennyiségét 72 millió t.-ra
zkép taglalhatjuk gneisz és amflbolit quarcitos becsülik. Jelenleg csak Czebe és Mesztákon hatákonglomerát és pala majd a karbon-korba szá- rában bányásszák ezt a szenet, ahonnét kötélpámítható konglomerát és uráli tos diabáz erre kö- lyán szállítják a Rudai 12 Apostol Társulat brádi
vetkezik a permi csillámos veres konglomerát ós aranybányájába. A fehérkörös völgyi barnaszénquarcos porílr. A másodkorú képzdmények kö- telep Papp Károly vizsgálatai szerint mediterzül a triaszkorú mészk és dolomit, a liasz-márga ránkorú ; s a négy telep vetdésekkel helyenkint
s homokk és a fels jurakorú szirtes mészk van- 320 m. mélységre is lesülyedt. Megemlítjük végül
nak nagyobb tömegekben. Továbbá helyenkint a B. aszfalt-telepeit is, amelyek Tataros, Felsöhatalmas lerakodású krétarétegek borítják a hegj'- dema és Bodonos községek határában a pontusi
ség peremét. A harmadkori lerakodásoknak alá- homokokban vannak. A 7 8 m. vastag kátrárendelt szerepe van, inkább csak a hegység egyes nyos homokból eddigelé mintegy 300,000 q. petöbleit töltik ki s a hegység küls lejtit borítják. róleumot és 500,000 q. aszfaltot termeltek.
Irodaiowi. SchmidI .\dolf, Das Bihar-Gebirge (Wien 186S);
Az eruptivus kzetek nagy szerepet játszanak a
Na«7 Sándor, Bibarország (N'agy-Vánd 1884--88, S kflt.)
hegység fölépítésében régebbi eruptivus kzetek K.
Hegyed Márton, Belényes és vidéke (o. o. 1889) Élesd é« tíközül a diabáz és quarcporflr, továbbá a poríirit s délce (a. o. 1890) Honíalvy János. A magyar birodalom tennéa Maros-Körös közén a melaflr és gabbro foglal- sseti viszonyainak leirása (Pest 18M 8. köt. 270—897) Bihar
vmegye (Magyarország vmegyéi és városai) Koch Antal
nak el nagyobb területeket a fiatalabb eruptivus és
D€«sö Béla, Jelentés aa Oncsássa csontbarlang mervlaskzetek közül a granoflr s mikrogránitos lipa- gálásáról (Kolourár 1878) Koch AnUl és Kfirthy Sándor,
rit
továbbá a granodiorit és telér kzetei a A Vlegyássa és a saomnéd területek trachitjainak kösetés hegyssericeseti YisMnyai (o. o. 1878) Hasay Oynla,
quarcos diorit, dakogránit, dácit, andezit és lipa- tani
k Jóasef fherceg-barlang a Biharban (Termésiettiid. KMöny
rit törtek fel rendkívüli változatosságban. A sok- 1887, 833-347)
Lc^r LaJos, A B. vOlgyképiödése (n. o.
féle enipti\-us kzet a B.-et hazánk legváltozato- 1876, 315) A B. egy sajátságos v61gyüakjáról (Földtani
Oyörgy, Oncaéw ós caoatbar>
sabb szerkezet és legérdekesebb hegységévé Közlöny 1877, 181.) Primlcs
lángja (Erdély 1893, 34— 3«., 87—94.); Jelentés a koknsavatta. Az alföldi lapály tágas öblökben nyú- bihari hegység Vlegyássa hegyronolatában 1889. évben vég-
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Biharhosszúaszó

zett részletes geológiai felvételekrl (M. k. földtani intézet
Jelentése 1889, 61—65) Vázlatos jelentés a B. E.-l felében
1890. évben vé?zett részletes felvételrl (n. o. 1890, 41., 49).
Vezet a M. kir. f?)ldtani intézet Múzeumához A B. eljegesedésének történetéhez, Sawlczki Ludomir es Szádeczky
Gyula (Földr. Közi. 1909 és 1910).
;

;

—

Biharkeresztes

mely a magyar falusi nép életébl ábrázol
humoros jelenetet (1884). Ezt követték a Kereszttzben, Pürösztés és Kéjutazás a Zagyván cím
képek, melyek a képzmvészeti társulat kiállíbá-t,

tásain egytl-egyig feltnést keltettek. Ezeket

Biharhosszúaszó (azeltt: Hosszúaszó), nk. már Szolnokon festette, ahova 1885. költözött,
Bihar vm. tenkei j.-ban, 1496 nagyrészt oláh hogy ott tsgyökeres magyar típusokat tanulmálakossal u, p. és u. t. Tenke.
Bihari, 1. János, híres cigányprímás,
;

szül.

Nagyabonyban (most Nemesabony), Pozsony vármegyében, 1769.,megh. 1827 ápr. 26- Mint 18 éves
ifjú kiváló

tagokból álló zenekarral Pestre jött s itt

nemsokára országos hírre tett szert! E társasággal
bejárta Magyarországot és Lengyelországot, hol
mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel fogadták.
Budán a nádori,Pozsonyban az udvari, koronázási,
országgylési és más nemzeti ünnepélyeken ö muzsikált. Bécsbe is nem egyszer felhívták az udvari
bálok alkalmával. A bécsiek kedvelték s Liszt
Ferenc is elragadtatással emlékezett róla. A neki
tulajdonított szerzemények közül nem mindegyikrl lehet hitelesen megállapítani a szerzséget,
de hiteles müvei mind kiválóak. Szerzeményei
Hadik óbester nótája; Hatvágás verbunkos; Huszár verbunkos; Sarkantyús verbunkos; Bihari
nótája, mikor a pénze elfogyott Requieni fia halálára Koronációs Frimiciális; Palatinus magyarjai és több hallgató magyar nóta. B. kitn
hegeds volt, játékában izzó szenvedély nyilatkozott. Nagy hatást tudott kelteni Rákóczi, Bercsényi- és Ghlopiczky-nöiéXvdil. 1824 nov. az egri
tisztújításra hívták társulatával s onnan Pestre
visszajöttében Hatvannál szekere feldlt, és oly
szerencsétlenül esett ki, hogy bal karja súlyosan
megsebesült és a leggondosabb gyógyítás dacára
megmerevedett. Játszott ugyan még az 1825-iki
országgylés alatt Pozsonyban, bemutatva új Koronációs magyarját, (utolsó szerzeményét), de már
nem tudott ügy hatni, mint azeltt, emiatt bekövetkeztek rá a sanyaruság napjai ós nyomorban
halt meg. A pesti ferenczvárosi temetben temették
el. Müveinek egy részét Bartay Ede adta ki (1873),
nagyobb részét 1890. Káldy Gyula A régi magyar
;

;

;

zene /ciwcsei cím gyjteményében. Életrajzát megírta csupán mások emlékezései alapján Mátray
Gábor, (Pest J 853., Magyarország és Erdély képekben II.). V. ö. Ábrányi Kornél felolvasását
a Petfl-társaság 1892 nov. 13. ülésében.
2. B. Sándor, fest, szül. Rézbányán (Bihar

vm.) 1856., megh. Budapesten 1906 márc. 28.

Minthogy szüleinek nem állt módjukban öt tanítBudapesten egy fényképésznél keresett

tatni,

alkalmazást s ott annyi pénzt kuporgatott össze,
hogy azzal Bécsbe utazhatott, ahol két évet töltött Wurzinger iskolájában. Nagy szegénységénél
fogva itt sem lehetett maradása. 1880-ban hazajött Nagy-Váradra, ahol
ai'cképek festésével
tengette életét. Itt keletkezett életképeinek els
zsengéje
falusi orvos, amelyet azonban visszautasítottak a budapesti kiállításról. B. belátta,
hogy még sokat kell tanulnia s 1883. Budapestre
jött, ahol a jó szerencse összehozta egy lelkes
mbaráttal, Tauszig Hugóval, aki a fiatal festt
saját költségén kiküldte Parisba, hol Jean Paul
Laurens tanítványa lett. Itt gyorsan haladt, s
már öt hónap múlva megfestette a Oüinderpró:

A

nyozhasson. Itt festette meg fmvét, a Biró
eltt címt (1886), mely egy csapásra híressé tette
s meghozta számára a Mcsarnokban a társulati
dijat {l. a képmellékletet) Közvetlensége, erteljes
és zamatos eladása révén e
annak a kornak
magyar festészetében ritkítja párját. Hasonló magyar életképei: a Leánykér (1888);
falu
prorossza (1889. társulati díj Budapesten)
grammbeszéd (1891) Az ö nótája (1893. állami
aranyérem Budapesten). 1898-ban nagy történelmi
képpel próbálkozott meg Zsigmond király fogadja
Ulászló királyt, mely megkapta a Vaszary-díjat.
Egy sor tájképen megkísérelte a plein-air-festést
is. Régi szívbaja azonban megbénította munkásságát és korai sírba vitte.
Bihari h. é. vasút, vonalai a) Nagy- Váradból
kiágazva Biharpüspökitl Székelyhidon át Érmihályfalváig, a Máv. debreczen-királyházai fvonala állomásáig, 597 km. hosszban (megnyílt
1887.) b) Székelyhídtól Margitán át Szilágysomlyóig 711 km. hosszban (megnyílt Margitáig 1888.,
Szilágysomlyóig 1899.) és c) ugyancsak NagyVáradból kiágazva Össi-tl Kót-ig 46*9 km. hosszban vonulnak. A vonalak a Máv. üzemében vannak. A tényleges befektetési tke 9,360.000 K. Az
1885. XVm. t.-c. és az 1898. XXIX. t.-c. enge-

m

;

A
A

;

:

;

;

délyezte.

Bihari nyelv, a. m. behári nyelv (1. o.)
Bihari pontok, a kiegyezés után a balközép
pártprogrammja, melyet a Tisza Kálmán által
1868 márc. 17. Nagy- Váradra összehívott értekezlet dolgozott ki. A koronázás után majd kizárólag közjogi kérdések döntöttek a pártalakulások
fölött
a Deák-párt létrehozta és védelmezte a
közjogi alapot, a szélsbal a legnagyobb túlzással
:

támadta, míg a balközép a B.-ban meg akarta azt
Abból indult ki, hogy Magyarország önálló és szabad ország, tehát mindazon törvényeket, melyek ezen elvnek ellenmondanak (delegáció, közös minisztériumok és közös vámterület),
meg kell szüntetni. Kívánta a külön hadsereget,
a pénz- és kereskedelmi ügyek különválasztását
és a diplomáciai függetlenséget. AB. a Deákpárt és a balközép fúziója alkalmával felfüggesztettek, vagy ahogy az ellenzék állította, Tisza
Kálmán szegre akasztotta a B.-at (1875).
Bihari püspökség, 1. Nagyváradi püspökség.
Biharit, az agalmatolithoz hasonló ásvány hazánkból Rézbányáról tömött, ílnoman kristályos
kaolinféle anyag mészkben sárgás vagy zöld
K.2.Kálium-magnézium-aluminium-mész-szilikát.
Peters írta le és nevezte el 1861. Nevét Bihar
vmegye után nyerte. Régebben agalmatolitnak

javítani.

;

;

;

tartották.

Biharkaba (azeltt: Kebesd), nagyk. Bihar vm.
belényesi j.-ban, 1186 oláh lakossal u. p. ésu. t.
;

Remete.
Biharkeresztes (azeltt: Mezkeresztes), n&gyközs. Bihar vm. B.-i j.-ban, (i9io) 8558 magyar
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Biharszentandrás (azeltt: Szentandrás), ^'&^.
Bihar vm. központi j.-ban, (1910) 1879 oláh es magyar lak. u. p. Kröstarján, u. t. si.
Biharszentelek (azeltt Szentelek), kisk. Bihar vm. magj-arcsékei j.-ban, (1910) 750 oláh lak.;
u. t. Vaskoh.
u. p. és u. t. Drágcséke.
Biharlonka (azeltt Lunka), kisk. Bihar vm,
Biharszentjános (azeltt Szentjános), nagjk.
vaskohi j -ban, (1910) 1097 oláh lak. vasúti állo- Bihar vm. biharkeresztesi j.-ban, (1910) 1352 mamás u. p. és a. t. Vaskoh.
gyar lak., u. p. és u. t. Bors.
Biharmagtira (azeltt: Magura), klsk. Bihar
Bihartorda, kisk. Bihar vm. sárréti j.-ban,
vm. vaskohi j.-ban, (1910) 384 oláh lak.
u. p. (1910) 1732 magyar lak., postahivatal és telefona járási szolgabírói hivatal széke, takarékpénztár, esendórörs, vasúti állomás; posta- és
táviróhivatal, telefonállomás.
Biharkristyór (azeltt Kristyór), klsk. Bihar
vm. vaskohi j.-ban, 1910) 1429 oláh lak. u. p. és
lak.

;

;

:

:

;

:

:

;

;

;

Dombrovány, u. t. Szudrics.
Biharmegyei és nagyváradi

állomás.

régészeti

és

Bihamdvari,

Sárrétudvari.

1.

történelmi egylet, alakult 1872. Nagy-Váradon
Biharugra (azeltt ügra), nagyk. Bihar vm.
s rövid id alatt figyelemre méltó érem- és régiség- cséffai j.-ban, (1910) 2207 magyar lak., postahivagyjteményt állított össze. 1875-ben a régészeti tallal és telefonállomással. Ismeretessé vált Tisza
és történelmi közlemények kiadását is megkezdte, István gróf augrai levele» által, mely 1905. heves
de már a következ évben beszüntette s az egj'- parlamenti harcokra adott okot.
let életében is pangás állott be, mígnem 1885.
Biharvajda (azeltt Vajda), nagyk. Bihar vm.
Rómer Flóris és báró Döry József fispán új életre szalárdi j.-ban, (1910) 763 magj'ar lak., u. p. és u. t.
keltették. Els évkön>^'e 1888. jelent meg. 1896- Biharfélegj'háza.
ban njitotta meg és adta át közhasználatra NagyBihary Péter, fiskolai tanár, szül. ZsadányVáradonépitettmúzemnépületét,melyben az egye- ban (Bihar \Tn.) 1840 febr. 5., megh. Budapesten
sület régebbi tárgyait, valamint Ipolyi Arnoldnak 1888 nov. 28. Nagyobb külföldi út után 1868—73.
a nagyváradi lat. szert, egyházmegyére hagyo- a szatmári ref. fgimnázium tanára, 1873—88 íg
mányozott, de ez által a B.-nek átengedett
a budapesti ref. teológiai akadémia és fgimnágyjteményét helyezték el. V. ö. Emlékkönyv a ziimi bölcsészet tanára, 1882-tl kezdve egj-etemi
B. múzeum-épületének megnjltó ünnepérl (köz- magántanár volt. Nagy irodalmi mködése fként
zéteszi Karácsonyi ^éüioa dr. Nagy-Várad 1896). filozófiai ós pedagógiai irányú. Mvei
Rövid
Biharmez (azeltt Pojána), klsk. Bihar \m. nevelés- és oktatástan (Budapest 1872) A filozófiai
vaskohi j.-ban, (1910) 723 oláh lak. u. p. és u. t. tudományok emiklopédiája (u. 0. 1875); Altalános
Vaskoh.
és hazai mveldéstörténet (u. 0. 1884) Egyetemes
Bihamagybajom (azeltt: Nagybajom), nagyk. és részleges esztétika (u. 0. 1885) BölesészettörtéBihar vm. sárréti j.-ban, (1910) 4308 magyar lak., net (u. 0. 1886) stb. V. ö. Barthos K., A budapesti
a járási szolgabírói hivatal széke vasúti állomás, ref. fgimnázium els félszázada (u. o. 1909).
posta- és táviróhivatal, telefonállomás. A templom
Bihé, Angola, portugál gj^armat egyik vidéke
melletti dombon volt a B.-i vár, melyet a fellá- Dél-Afrikában, a d. sz. 12— 13oésak.h. 16«30'—
zadt pórok 1514. leromboltak, a mohácsi vész 17030' közt, Serpa Pinto szerint 6500 km* területután azonban Bajomi Ferenc újra felépített és tel és 95,000 lak. B. mintegy 1600 m. magasságers sánccal vett körül (1527), de amikor a Ba- ban fekszik, a Kuanza, Kunene és Kubango forjomi-család utolsó férfitagja. Bajomi Ist%'án Szi- rásvidéke földje termékeny. Lakói a bunda-négegetvárnál 1566. elesett, Szapolyai fejedelem ezt rek, akik elefántcsonttal élénk kereskedést za várat Csukái Péternek adományozta, kinek ha- nek, teherhordókul szegdnek aránylag igen érlála után (1592) Bethlen Gábor fejedelemtl Nagy telmesek: cölöpkerítésekkel ellátott falvakban
András hajdukapitány kapta ajándékul. Késbb laknak. Fhelyeik Belmonte és Kangombe egyPetneházy Istvánné, Király Anna birtokába ke- más közelében vannak. B.-ben élt s halt meg harült e vár, kinek Erdélybe költözése után lassan zánkfia, Magj-ar László. V. ö. Magyar L., Délelpusztult.
afrikai utazások és Serpa Pinto utazása Afrikán
Bihart (azeltt Beheró), kisk. Sáros vm. bárt- keresztül (Budapest 1884).
fai j.-ban, (1910) 728 rutén lak. u. p. és u. t. Zboró.
Bihk V. hikh, súlymérték Arábiában, feloszlik
Biharpoklos (azeltt Pokola), kisk. Bihar vm 10 miszkálra v. 15 koffalára
4654 kg.
belényesi j.-ban, (1910) 613 oláh lak. u. p. és u. t.
Bihov, 1. Sztarij-Bihov.
Belényes.
Biischiadikas vonal, 1. Biacromialis vonal.
Biharpúspöki, nagyk. Bihar vm. központi
Biiszk,kerületTomszk orosz-szibériai kormányj.-ban, (1910) 36S9 magj-ar lak., csendörrs, vasúti zóságban (területe 125,730 km», 340,000 lak.). Haállomás, posta- és táviróhivatal, telefonállomás. sonló ne^'ü fvárosa a Bija partján, közel a Bija
Ref. temploma még a XVI. sz.-ban épült.
és Katunja eg5-esüléséhez, 17,800 lak., akik a kalBiharrósa (azeltt Rossia), nagyk. Bihar \m. mükökkel és Kínával kereskedést folytatnak.
belényesi j.-ban, (1910) 2728 oláh lakossal n. p.
Bija, az Ob egj-ik forrásfolyója. Ered az Altaiés u. t. Remete.
hegységben, a Teleckoje tavon átfolyik és csak
Biharsályi (azeltt Sályi), nagyk. Bihar \-m. akkor kapja a B. nevet, addig Csulysman néven
tenkei j.-ban, (1910) 761 magyar-oláh lakossal; ismerik. Hossza 225 km.
n. p. és u. t. Less.
Bijoa (franc, etjtsci: bissá) a. m. ékszer, csecseBiharszenes (azeltt Karhunár), kisk. Bihar becse.
vm. belényesi j.-ban, (1910) 385 oláh lakossal u. p.
Bljoaterie (franc, ejtsd.- iissnteri), eredetileg
és u. t. Budurásza.
mindennem értékes, kivált pedigfémbölés drága:
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;

:

;

:

:

;

80»

;

--

Bika

308

—

Bikaviadal

klenodium (bijou). vesszk készítésének több módja van. Vagy hoannak nyomán a többi nyelv is roggal fölakasztják, alul meg sulyokkal megtermegkülönbözteti az ötvösnek (orfévre, orfévrerie) helve kinyújtják, míg meg nem száradt vagy
és az ékszerésznek (joaillier, joaillerie) mvészi pedig vas- illetleg nádpálcát dugnak rajta kebecs készítményét a gyárilag elállított éksze- resztül 8 helyenkint zsinórral lekötözik ha kiszárektl (bijouterie), anélkül azonban, hogy a kö- radt, akkor a zsinórt elvágják s igy gumós botot
zöttük való különbséget minden egyes esetben nyernek, melynek bikacsök a neve.
Bikáczfalva (Bikácza), kisk. Szilágy vm. sziszabatosan megállapítani lehetne. A gyári ékszerészet készít tárgyakat minden fémbl arany- lágycsehi j.-ban, (1910) 865 lak. u. p. és u. t. Hadad.
Bikafalva, kisk. Udvarhely vm. székelyudvarból, ezüstbl, platinából, aluminiumból, a vörös réz
minden ötvényébl részint aranyozással, részint helyi j--ban, (1910) 415 magyar lak., vasüti meg-

kövekbl

elállított ékszer,

Újabban a francia,

s

;

;

;

:

ónból, vasból, acélból; fölhasználja a
drágaköveket, vagy azokat mesterséges drágakövekkel helyettesíti, továbbá fölhasználja az elefántcsontot, a teknsbékát, a korallt, a gyöngyöt,
a borostyánkövet, a kagylókat, a tollat, a rovarok szárnyát stb., festi a fémeket, készít zománcot és niellót. A gyári ékszerészetnek újabb idben
nagy segítségére van a galvanoplasztika.
Bika, a uagy kérdzk, különösen a tulkok és
szarvasok hímje de B.-nak nevezik más nagy
növényevök, pl. az elefánt hímjét is.
Bika (Taurus), 1. az állatöv (1. o.) második
jegye 2. csillagkép az ég É.-i felén, melynek legfényesebb csillaga az Aldebaran (aTauri). AB.
csillagképben van a Plejádok (Fiastyúk) és a
Hyadok szép csillagcsoportja. Poniatovszki B.-ja
szintén csillagkép volt az Ophiuchus és az Aquila
között, ma azonban az elnevezés már nem hasz-

álló

nálatos.

nak száma

anélkül,

;

;

Bikabr,

u. p. és u. t. Székelyudvarhely.
Bikal, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban,
1049 német és magyar lak., postaállomás
;

;

(i9io)

u.

t.

Mágocs.
Bikalat, kisk. Torda- Aranyos vm. alsójárai
j.-ban, (1910) 558 oláh lak. u. p. és u. t. Alsójára.
Bikanir, 1818 óta angol fennhatóság alatt álló
hbéres állam Radzsputanában, India ÉNy.-i részében.Területe 57,859 km^, lakóinak száma 53,075.
É.-i és ÉNy.-i része a Tharr- sivataghoz tartozik,
csak a DK.-i része termékeny, amelyet a Gagar
és mellékvizei öntöznek. Klímája nagyon szélsséges. Háziállatai a ló, juh és teve. Fvárosa B.
a Tharr-sivatag egyik szépen kultivált oázisán,
magas falak veszik körül. Legszebb épülete a
maharadzsa palotája, azonkívül van sok hindu
;

temploma és mecsetje, több kolostora és

kollé-

giuma. Híres cukoripara és gyapjúszövése. Lakói53,000-

Br.

Bikanyál, 1. Ökörnyál.
Bik&cs-nemzetség, a régi magyar nemzetségek
Bikarbonát, 1. Hidrokarbonát.
egyike, melynek egy 1145-iki oklevél szerint egy
Bikás, kisk, Zólyom vm. breznóbányai j.-ban,
Nagy-B. nev fúr volna se. Ez az oklevél azon- (1910) 369 tót és magyar lak., jelentékeny vasban teljesen hamis és ezzel szemben a valóság az, gyárral, vasúti állomás, posta u. t. Breznóbánya
hogy a nemzetség csak 1291. fordul el elször. külváros.
Hogy az I. Gézát eláruló B. nev fúr ehhez a nemBika-tenyószigazolvány. Köztenyésztési célra
zetséghez tartozott volna, azt alig bizonyíthatjuk, csak tenyészigazolvánnyal ellátott bikák tarthaellenben kétségtelen, hogy a nemzetség nevét egy tók. Községek, közbirtokosságok, valamint egyeB. nev tagjától vette. A nemzetség monostora sek is abban az esetben, ha másoknak teheneit
a madocsai egyház volt. Ide temetkezett a nem- pénzért hágatják, csak olyan bikát tarthatnak,
zetség, mely hiteles adatok szerint legelbb 1299. melyek arra a vmegyére szóló tenyészigazolványemlíttetik, midn Egyed hat fia János, Miklós, nyal birnak, amely tenyészigazolványt az erre a
András, Egyed, László és István Biliéi Domokos célra kirendelt bizottságok állítják ki. Minden
fiaival kiegyezik. A testvérek közül János alig- község köteles bikát tartani, de csak olyan hibáthanem székesfehérvári kanonok volt Miklósnak lan bikát tarthat, olyanra kaphat tenyészigazolegy ilyennev üát ismerjük; Andrásnak 1338. ványt, amin fajtát a vármegyei szabályrendelet
öt fla említtetik, ú. m. Mihály, István, Egyed, elír. Csak igen kis községeknek engedtetik meg,
Péter és Benedek; István fla Dezs volt, ezé hogy közös bikát tartsanak.
Iván, ezé pedig Györkönyi Dezs. Az EgyedBikavér, a sötétvörös, különösen az egri bor
flakkal közelebbi rokonságban volt Fodor Miklós neve.
(vagy Fodor fla Miklós) fla Farkas, ki a XIV. sz.
Bikaviadal, gyalogosok és lovasok küzdelme
els felében élt s valami okból Tolna vmegyében bikákkal erre a célra épített cirkuszban. Már az
fekv tizenegy birtoka elkoboztatott, melyeket ókorban, a görögöknél s késbb a rómaiaknál igen
1343. kapott vissza Lajos királytól. E birtokokat népszer ünnepségek voltak a gladiátorok viasko1397. Zsigmond király Györkönyi Dezs részére dása bikákkal s más fenevadakkal, manapság
irta át. A nemzetségnek Tolna, Somogy és Zala azonban spanyol nemzeti mulatság, mely a spavmegyében voltak birtokai. V. ö. Wertner M., nyol gyarmatokon is elterjedt, st legújabban DélA magy. nemzets. I. 102., 323. Karácsonyi J., Franciaországban is divik. A B. már a XII. sz.A magy nemzets. I. 244—247.
ban kedvelt mulatság volt Spanyolországban, ép
Bikács, 1. kisk. Bihar vni. esóffai j.-ban, 1. oly játéknak tartották, mint a lovagi tornákat
Mezöhikács2.B., nagyk. Tolna vm. dunaföld- Cid Campeador például kitn bikaviador hírében
várij.-ban, (i9io) 1061 német és magyar lak., posta- áUott IV. Fülöp alatt érte el fénykorát. IV. Káhivatal u. t. Vájta.
roly eltiltotta ezt a barbár játékot, de József,
Bikacsök. A bikának meg az ökörnek hím- Napóleon testvére ismét megengedte, ezzel akarvesszejébl botot készítenek ós enyvet fznek. A ván népszerségre szert tenni. Majd minden na1.

;

:

;

;

—

;

;

;

-
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gyobb spanyol városnak van e célra épített cirkusza Plaza de Torosa. Legnagyobb a Szevillában lev, melyben 20,000 néz fér el, a madridiban csak 14,000 személj-nek vau helye. Spanyolországban átlag 200B.-'t tartanak évenként. AB.
három részbl áll, a szereplk pedig négy csoportba oszthatók a négy csoport együtt képezi a
:

—

Bilád

ben tanult, hol polgári Iskolai tanár, késbb pedig
segé«ilelkész lett. Két évi ilyen minségben való
mködés után Qyörgytelekre, majd Szatmárra
választották lelkészül; a szatmármegyei ref. e^-

házmegye esperesévé választotta. Munkál Keresztvén erkölcstudomány ijiehreozen 1S7S); Egyházi beszédek ünnepkövetek és ref. tanítók száauidriUa-t. Valamennyi szerepl, torrero vagy mára (u. o. 1880) Vasárnapi, ünnepi és alkalmi
torreádor, pompás díszruhában vesz részt a küz- imádsáaok szószéki használóira (Szatmár 1892)
delemben. A ciiadrilla els csoportját alkotják a Cipruslombok, temetkezési beszédek és imádsáptm</or-ok, a lándzsások, kik sovány gebéken gok (1898).
Bikini, a Marshall-szigetek Ralick-csoportjáülve, lándzsákkal bökdösik a bikát, hogj' ezzel
ingereljék s felbszítsék. A második csoport a hoz tartozó nagyobb atoll, jobbára csak bozótok,
handerillero-k, kik gyalogosok; rövid horgos- Itt-ott egyes kókuszdió-pálmák takarják. Alig
végü botokat, banderilla-kat vernek a bika nya- néhány család lakik rajta.
Bikás, kisk. Krassó-Szörény vm. facsetl j.-ban,
kába. A capeculoro-k v. máskép chulo-k pedig
vörös köpenjüket lobogtatva elvonják a bika (1910) 886 oláh lak. u. p. és u. t. Facset.
Bikity, község, 1. Bácsbokod.
flgj'elmét arról, kit az állat veszedelmesen támad.
Bikk-fa (növ.), bükk alakjának szószármazéka,
De a fszemély az espada, ki egy 90 cm. hosszú
egyenes karddal adja meg a kegj-elemdöfést a ha- L. Bükk.
Bikkfa gomba, így nevezik a Székel j'földön a
lálra kínzott állatnak. Az espada baljában kis vörös zászlót, mnleta-X lobogtat, ezzel vonja magára pisztricgomhát (PoÍjT)orus squamosus [Huds] Fr.)
Bikkurim, I. Zöngék.
a bika figyelmét. Ha az espada szúrása nem öli
Bikóbikkbánya,Karanc8aljához tartozó bányameg a bikát, megjelennek a ynaíador-ok, kik azután kivégzik azt. Egy-egy B. félóráig tart, s egy telep Nógrád vm. füleki j.-ban, (i9io) 408 lak. ; u.
eladáson hat bikát is kivégeznek, emellett szám- p. Lapujt, u. t. Salgótarján.
Bikol, körülbelül 800,000 emberbl álló néptalan ló esik a megvadult bika áldozatául. Spanyolország 14.3 városában 527 B.-on 2753 bikát törzs, mely a Filippi-szigetek egyikének, Luzonöltek meg. Dél-Franciaországban 29 viadalon 168 nak DK.-Í félszigetét, valamint Catanduanes,
állatot, Mexikóban 44 ünnepélyen 284 bikát vé- Burias, Tlcao és Masbate szigeteket lakja. Békés,
geztek ki. 1884— 8-ben Parisban is megkísérel- félig mvelt, f öldmíveló nép, melynek nyelve elüt
ték a B. bevezetését, de a hatóságok megakadá- a szomszéd tagalok és a bissayak nyelvétl.
Bikonkáv és bikonvex az olyan lencse (a fénylyozták, de Daxban, Nimesben meg kellett hajolnia
a rendrségnek a nép akarata eltt, s megadta a tanban), meljTiek mindkét oldala kí^'ülrl vájt,
B.-raaz engedélyt. Hazánkban Pozsonyban (1779), illetleg mindkett domború.
Bikszád, kisk. Szatmár vm. szinyérváraljai
Budán, Pesten és Kecskeméten folytak le B.- és
j.-ban, (1910) 1709 oláh és magyar lak., vasúti álállatviadalok.
Bikelas (Viküas), Dimitrios kiváló új-görög lomás, posta és táviró hitelszövetkezet. Az Avas
író és költ, Korais tanítványa, szül. 1835. Her- völgj' lapályán 204 m. magasságban fekszik fürmupolisban (Szíria), megh. Athénben 1908 júl. dje, 160 vendégszobávaL Vize kitn égvényes
négy forrása közül leg20. Els munkája, a Stichoi c. verskötet 1862. konyhasós savanyuvíz
Londonban jelent meg. Jeles novelláit (pl. Lukis jobb a Klára-forrás, melyet Ivókúrára használnak,
Larast, melynek tárgya a görög szabadságharc- kivált a légutak és bélcsatorna hurutjainál. Parkja
ból van véve) sok nyelvre lefordították (magyarra és vidéke szép.
Bikszárd, kisk. Pozsony vm. nagyszombati
Horváth Gyöi^, Olcsó köny^'tá^). Fejlesztleg
u. t. Szohatott az irodalmi nyehTe Faust s kivált Shakes- j.-ban, (1910) 940 tót lak., postahivatal
peare-fordításaival (Romeo, Othello, Lear, Mac- molány. Határában Élesk (Scharfensteln) vár
beth, Hamlet, Velencei kalmár 1876—87). Racine romjai.
Esther-jét is lefordította. Kedves útleírás az elBikuszpidális billenty, 1. Szív.
ször franciául, majd görögül is megjelent NikoBil, a skandináv mitológia alakja. A Snorra
polistól Olymplálg (Paris 1885, Athén 1886). Jeles Edda elbeszélése szerint Mani (a hold) a földrl
történelmi és politikai tanulmányok La Gréce magához emelt két gyermeket, Bllt és Hjukit,
byzanthie et moderné (Paris 1893) AtaXí^Ei; xa\ akik azóta kíséri. Bil (a. m. gyönge) kétségkívül
avaavr,3cic (Athén 1893)
Le röle etles aspiratlons a fogyó, Hjuki (a. m. az ersböd) a növekv
de la Gréce dans la questlon d'Orient (Paris 1885). holdnak megszemélyesítje.
Bikfalva, nagyk. Háromszék vm. sepsi j.-ban,
Bila. A Béla név (1. o.) változata. Anonymus
(1910) 1846 magyarlak., postahivatal
u. t. Uzon. szerint Bila és Boksu a Taksony korában Bulár
Bikh, súlymérték, 1. Bihk.
földrl beköltözött izmaelitáknak voltak a veBikh. bish v. visha (nCv.), 1. Sisakvirág.
zérei.
Bikhméreg. a Himaláján tenyész sisakvirágBilai veliki, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,
ból (aconituni ferox, Ranunculaceae) készült és (1900) 361 hor\'át-szerb lak.; u. p. Caglin, n. t
annak ható anyagát, sl pseudoaconitint, magában Ciglenik.
foglaló nyilméreg. Az eddig ismert mélyek egyik
Bilád V. Bdád (arab, többessz. ebbl beled, válegersebbje.
ros, helység), a földrajzban kerületek elnevezésére
Biki Károly, egyházi író, ref. esperes, szül. nagyon gyakran elfordul, pl. B.-ai-Dserid, TuBihartordán 18Í6. Hajdúszoboszlón és Debreczen- nisz déli része.
:

;

;

;

:

;

;

:

:

;

;

;

:

:
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Bilaj

-

Bileam

apostolok életére vonatkozó anyagot tette közzé
egy be nem fejezett munkában (I. Kirill i Methodij
po dokumentaljnym istocnikam 1868, II. KirUl i
Methodij po zapadnym legendám 1871) 5. köt.
nai csikóteleppel, postahivatal u, t. Szeretfalva. történeti monográfiát tett közzé (Szt.-Pétervár
Bílance (fr., ejtsd: biiáSsz, ol. hilancia v. hilan- 1901) és a Mordinov-féle levéltárból 10 kötetet,
azonban II. Katalin császámröl írt nagy
ci) a. m. mérleg (1. c).
(Istorija Jekateriny II ), amelynek csak I.
Bílander vagy Btwwe^íawáer, Hollandiában
használt egyárbocos. E 80 tonna nagyságú rende- és II, kötete jelent meg (Szt.-Pétervár 1889 és
sen három ember által kezelt hajókat áruk szállítá- 1890).
Bilbilis, város Hispánia Terraconensis római
sára használják.
Bilateralia (állat), a két oldali részarányos- tartományban a Salo mellett; Martialis szülság szabályai szerint alkotott soksejt állatok városa.
Bilderdijck (ejtsd —dájk), Willem, németalföldi,
(férgek, puhatestek, ízeltlábúak, gerincesek)
költ és tudós, szül. Amsterdamban 1756 szept.
összefoglaló neve.

Lika-Korbava vm. gospici j.-ban,
712 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Gospic.
Bilak, kisk. Beszterce-Naszód vm. besenyi
j.-ban, (1910) 838 oláh, német és magyar lak., katoBilaj, adók.

(1900)

;

;

;

f mve
mve

:

—

Bilaterális (lat.) a. m. kétoldalú.
B. szer- 7., megh. Haarlemben 1831 dec. 18. Leidenban tazdés, oly szerzdés, melyben mindkét szerzd nulta a jogot s azután Hágában volt ügyvéd. A
fél kölcsönös szolgáltatásra van kötelezve. Minden franciák betörése idején Londonba, majd Braunszerzdéshez két fél szükséges, az egyik, aki ajánl, schweigba ment s csak 1806 tért vissza hazáígér a másik, aki az ajánlatot elfogadja. Ily érte- jába, hol a király könyvtámoka lett. Ügyes verlemben minden szerzdés kétoldalú jogügylet, te- sel s nagy tudományú ember volt. Irt lírikus,
hát az ajándékozás is az, de nem kétoldalú szer- epikus verseket, didaktikus költeményeket és
zdés a fentebbi értelemben. Ilyen pl. a vétel, nagyon sokat fordított arab, görög, latin, francia
amelynél az egyik fél az eladott dolog átadására, és angol nyelvbl. Költeményeit összegyjtve da
a másik a vételár megfizetésére köteles, 1. Szer- Costa adta ki: Dichtwerken, (Haarlem 1856—59,
16. köt.). Érdemes nyelvtudós is volt, s fképen
zdés.
Bilaterális szimmetria, 1. Kétoldali részará- nemzeti nyelvét vizsgálta. Amellett hazája történetével is foglalkozott, majd nagy vallási harnyosság.
Bilbao, Biscaya spanyol tartomány fvárosa, cot indított, élesen kikelvén 1823. a németalföldi
a Nervion v. Ibaizabal mindkét partján, amely református egyházban is kifejlett racionalizmus
néhány km.-nyí távolságban a B. -öblöt alkotja, ellen és szenvedélyes hangú irataiban sürgette a
;

83,306 lak., múzeummal, botanikus kerttel.
Külvárosával, B. la Vieja-val 4 híd köti össze 3
oldalról az Archanda, Marro és Miravilla erdökkel koszorúzott dombok környékezik. Legszebb
épületei a Plaza-Nueva körül csoportosulnak. Legszebb sétahelyei a Paseo del Arenal és a Campo
Volantin. Küls kikötje Portugalete (1. o.). Kikötje nagyon élénk, amit leginkább a közelében fekv somorrostrói vasbányáknak köszönhet.
1906-ban 3352 hajó (köztük 2859 gzös 2.391,495
t. tartalommal) fordult meg benne; a kivitel fcikkei: vasércek 3.846,.352 t. és vasiparcikkek,
gyapjú, olaj és bor 76,195 hl.; a bevitelé: szén
(542,439 t.), koksz (65,738 t.) és angol iparcikkek meg élelmiszerek. B.-ban az ipar jelentékeny; virágzik a vasipar, az üveg- és papíripar továbbá hajókötél-, kétszersült-, br-, cement-, konzerv- és vitorlavászongyártás. Az Osztrák-magyar monarchiának konzulja van itt. 1899
óta a délamerikai köztársaságokkal, 1900 óta
pedig Közép-Amerikával van direkt hajóösszeköttetóse, B.-t 1300. don Pedro Lopez de Haro alapította Belvao néven csakhamar virágzó várossá
lett; 1795. és 1808. a franciák elfoglalták és
1813-ig birtokukban tartották. A carlista háborúkban 1835. és 1873. a carlisták részérl hosszú
ostromot kellett kiállania, de mindannyiszor fel(1900)

;

:

;

;

szabadult.

kánonokhoz való szigorú ragaszkodást.
Geschiedenis des vaderlandes cím mvét halála
után Tydeman adta ki 12 kötetben. Második feledortrechti

sége, B. Wilhelmina (1777—1830) ügyes fest
és költ volt. Összegyjtött költeményei
Dicht:

werken címmel Amsterdamban

(1858. 2 köt.) je-

lentek meg.

Bildstock, Friedrichsthal községhez tartozó
telep Trier porosz kerületben Saarbrücken j.-ban,
(1905) 4975 lak. ; szénbányával.

Bildt, 1. Diedrik Oillis, svéd diplomata ós
katona, szül. Gotenburgban 1820 okt. 16., megh.

Stockhohnban 1894 okt. 22. 1859-ben vezérrnagy és XV. Károly király fhadsegéde, 1862.
stockholmi fkormányzó lett. 1864-ben bárói rangot nyert. 1874-ben a berlini, 1875. a drezdai
udvarhoz követté, 1886. pedig birodalmi marsallá
nevezték ki. 1888— 89-ig elnöke volt a védvámos
párt soraiból alakított kabinetnek, s egyúttal a
külügyi tárcát is kezelte.
2. B., Karel, báró, svéd diplomata ós történetíró, az elbbinek fia, szül. Stockholmban 1850
márc. 15. A diplomáciai pályára lépett, 1889.
római követ, 1899. tagja volt a hágai békekonferenciának, 1902. Londonba helyezték át. Munkái
S. Birgittas hospitál och den svenska kolonien i
Rom under 1600 talet. Christine de Suéde et le
Cardinal Azzolino (1899), mely munka Krisztina
;

Bilbaszov Vazul, orosz történész, szül. Polta- királyn titkos levelei alapján készült Svenska
vában 1837., megh. Pavlovszkban 1904. Tanulmá- minnen och márken i Rom (1900) Christine de
nyaftSzt.-Pétervárt, Berlinben, Tbingenben, An- Suéde et le Conclave de Clement X. (Paris 1906)
golországban végezte. 1868-ban egyetemi tanár és Les Médailles Romaines de Christine de Suéde
lett Kievben, de 1871. nyugdíjba ment, 1871— 84-ig (Romé 1908).
a Golosz szerkesztje volt, míg azt radikális
Bileam (a. m. néprontó), mezopotámiai próiránya miatt be nem tiltotta a kormány. A szláv féta, kit Balak, a moabiták királya az országához
;

;
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közelg izraeliták elátkozására kért föl, de Izrael
életét látva, prófétai ihlete arra kényszeríti, hogy
átok helyett áldást mondjon. Annyit mégis tanáBáláknak, hogy a Baál-Peor tiszteletére rendezett lakomáki'a az izraelitákat meghívja és ezen
az úton kedveltesse meg veltlk az ott szokásos
erkölcstelen életmódot. Elesett az izraelitáknak
Midjanország elleni harcában, ahol a midjaniták
oldalán küzdött.
AB. szamaráról szóló elbeszélés szerint, mikor B. az izraeliták elátkozása
céljából Balakhoz ment, útjában egy angyal feltartóztatta. A szamár látta az angyalt, de B. nem.
A szamár nem tudván kitérni, megállt és mikor
csol

—

B. ütötte-verte, megszólalt.

Blli-Bill

verum

affectionibus (1725 óta több új
Zeitschr. f.
Phil. u. phil. Krit. 85. k.
Bilgovai, város, 1. Bjelgoraj.
Bilgner, Paul Rudolf von, német sakkjátszó,

ralioribus

kiadásban). L.

Wahl tanulmányát a

Ludwigslustban 1815 szept. 21., megh. 1840
Porosz katonatiszt volt, de
gyenge testalkata miatt ki kellett lépnie, akkor
a sakknak s a szépirodalomnak szentelte minden

szül.

szept. 16. Berlinben.

Els munkája Das Zweispringerspiel im
Naehzug (Berlin 1839), melyet csakhamar követett a német sakkirodalomnak máig is legértékesebb könyve, a Handbuch des Sachspieles (Leipidejét.

:

zig 1891, 7. kiadás).

Bilhana, hindu költ a Kr. u. XI. sz.-ból, szül.
Biled ul Dzserid {Beled ul Dzserid), datolya- Kasmírban, beutazta India nagy részét és a fepálmákban gazdag vidék Észak-Afrikában, Tu- jedelmi udvarokban versenyre hívta ki az udvari
nisztól D.-re, mintegy 2000 ha.-nyi területet el- költket. Vikramankadera-carita c.
eposzában
foglaló oázisokból (Tuszar, Nafta, El Udien, El megénekelte Tribhuvanamalla király tetteit (kiHamma stb.) áll. A rómaiak idejében
la- adta Bühler Bombayban 1875).
kott vidék volt, miként a rajta talált romok
Bilharzia betegség. Afrika, különösen Egyipbizonyítják. Újabban a franciák artézi kutak tom lakosságát pusztító, de Szíriában, Mezopotáfúrásával igyekeznek a vidék anyagi kultúráját miában Arábiában, st Amerikában is elforemelni.
duló betegség, melyet a Schistosomum haemaBiledzsik, fvárosa Chodavendikcsar kisázsiai tobium vagy Distomum haematobium (1. o.),
török vilajetnek, körülbelül 80 km.-reBrusszától, B. okoz. A féreg, amelyet Bilharz fedezett fel
a Szakariának kis mellékvize, a Karaszu mellett. 1851.
innen a B. elnevezés is
a tremato10,500 lakója fleg selyemhemyótenyésztéssel, dák csoportjába tartozik. Különös sajátsága,
szUmöveléssel és selyemszövéssel foglalkozik. A hogy különivarú az érett hím hengeres testéSzkutari-Eskisehr vasút állomása B., a bizánciak nek hasi oldalán vályú van, az ú. n. eanalis
korában Belekoma néven ers vár volt, 1299. gynaecophorus (nt- viv csatorna) ebbe a nsfoglalta el Oszmán emír ez volt a törökök els tény állat párzáskor belefekszik. A B. a verce
birtoka görög földön.
ér ágaiban, a kis medence szerveinek (végbél,
Bilek, közs. Mostar hercegovinál kerületben, a hólyag) gyüjtéreiben élsködik, a B. tüneteit
Várdártól a Trebincsica forrásáig terjed 480 m. azonban a hólyag és végbél falába hatoló féregmagas fensíkon, a montenegrói határon, (i9io) peték okozzák, amelyek a vizelettel üríttetnek
1871 lak., csinos mecsettel délmagyarországi kis ki. Egyiptomban a B. annyira elterjedt, hogy
városokra emlékeztet külsvel fontos határál- az iskolás fiúk 30— 80"/o-a fertzött a B.-val.
lomás, a maga.slatok körülötte mind meg vannak A B. legfbb tünete a kezdetben rohamonként
ersítve. Az új Bilek Galgóczy tábornok alkotása. jelentkez, késbb állandó vérvizelés. A vizelet
1903 júl. 20. a 12. magyar (komáromi) gyalogez- véres, nyákos üledékében vannak a féreg petéi,
red 2 zászlóaljának 912 emberébl Trebinjétl amelyek körül súlyos esetekben húgyhomok csaB.-ig menetelés közben 37*> R. hségben több mint pódik ki, st húgykövek is képzdhetnek, esetleg
700 ember kidlt, 15 meg is halt. A hivatalos hólyagdaganatok keletkeznek a peték izgató havizsgálat súlyos mulasztásokat konstatált, amiért tása miatt. Késbb az ondóhólyagok, a prosztata,
is 3
tisztet
Dragoni Alfonz vezérmagj^ot, a végbél is megbetegednek a nagyon krónikus
Török István és Grünzweig Albert ezredeseket lefolyású betegség alatt. A halált kimerülés
állásuktól fölmentették. B. közelében síremléket okozza. Ha azonban újabb fertzés nem történik,
állítottak az elhaltak emlékére.
a betegség meg is gyógyulhat. A fertzés valóBilek, Frantisék, cseh szobrász, szül. Chijnow- színleg a tápláló csatornán át történik a nyersen
ban 1872 nov. 6. Parisban tanult és itt dönt ha- élvezett tápanyagokkal, pl. zöldségfélékkel, csitást gyakoroltak fejldésére a középkori szobrá- gákkal, halakkal, az ivóvízzel esetleg a mosakoszat alkotásai. Rajongó, olykor idegenszer val- dásra, fürdésre használt vízzel. A féreg más gaz-
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;
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;

;
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:

;

—

lásos és filozóflai gondolatait nagy méret
utóbb gyakran fából faragott
szobrokban, csoportokban és dombormvekben, valantínt rajz-

—

nem ismerjük.
Bílhas (portug.), a víz htésére
sók. L. még Alcarrazas.

dáját

szolgáló kor-

sorozatokban fejezi ki. Mvei közül különösen
Bili, részegít ital Guineában, melyet a bennkiemelendk Golgota (Prága, modem képtár) A szülöttek ünnepek alkalmával, lakodalmon, toron
vakok (1903) A csodálkozás (1907) stb.
stb. isznak, vele az idegen látogatót is megkínálBiliinger, (a. m. tizenkét ujjú, mert a család ják. A Dissotis grandiflora növény megpörkölt
hatujjú volt), Georg Bernhard, német filozófus gyökerébl, ennek vízzel való erjesztése útján
szül. 1693 jan, 23., megh. 1750. feb. 18. A híres készül, hatása hasonló az alkoholéhoz.
Wolf tanítványa, akinek ajánlatára a pétervári
Bili-Bili, sziget a Vilmos császárföldhöz (Újegyetemre meghívták, ahol 1725— 31-ig mkö- Guinea) tartozó Astrolabe-öbölben lakói pápuák
dött. Legfontosabb
Dilucidationes philoso- és élénk kereskedést znek az egész partvidéken
phicae de Deo, anima humana, mundo et gene- az általuk készített cserépedényekkel.
:

;

:

;

mve

:

;;

—

Bili briesr

Bili brieg,

adók. Pozsega vm, újgradiskai
horvát-szerb lak.
u. p. Nova

j,-ban, (1900)

^88

Kapela,

jkapela-Batrina.

u.

Bilimbi

t.

V.

Bilin, kisk.
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;

büimbifa (növ.), Averrhoa.
Máramaros vm. tiszavölgyi

j.-ban,

—

Biliverdin

egyetemen és 1874. rendes tanár. 1882-ben a galíciai tartománygyülésbe választották, 1883 óta
pedig állandóan tagja a Reiehsratnak (még pedig
1901-ig a képviselháznak, 1901 óta pedig az urakházának), nemkülönben az osztrák delegációnak.

816 rutén lak., vasúti állomás u. p. Tisza- A legújabb idig oszlopos tagja volt a lengyel
képvisel-klubnak, 1892. Czedik utódaként az
borkút, u. t. Rahó.
Bilin (csehül Bilina), város Csehországban, osztrák államvasutak igazgatójává nevezték ki
(1910)

;

Dux ker. kapitányságban, szép hegykatlanban, a 1895. pénzügyminiszter lett a Badeni-kabinetben,
Biela és vasút mellett, (1900) 7871 lak.,aLobkowitz 8 mint ilyennek sikerült az eldje (Steinbach) ál-hercegi család szép kastélyával, barnaszéntelepek- tal elkészített adóreformot életbe léptetnie. 1897
kel. A közelében lev bazaltsziklák közt aB.-ikö v. nov. ugyan az egész kabinettel visszalépett, de
Borén Közép-Európa egyik legmagasabb (538 m.) már 1900. az általa szervezetében módosított
fonolitja, érdekes flórával. A várostól 1-3 km.-re osztrák-magyar bank kormányzójává nevezték
van a híres B.-i savanyuvízforrás, mellette szép ki, egy évvel késbb pedig az urakházának tagja
parkokkal és 1878. épített gyógyházzal. A József - lett. 1909-ben a rekonstruált Bienerth-kabinetforrást tartják a legjobbnak; hmérséklete 12" C. ben másodízben is elnyerte a pénzügyi tárcát és
10,000 részben van 336 szénsavas nátron, 7*19 ebben az állásban jutott a soká vajúdó bankkérkénsavas nátron, 3*8 klómátrium, 4-1 szénsavas désben Lukács László magyar pénzügyminisztermész, 1*7 szénsavas magnézia, O'l szénsavas 11- rel megegyezésre. Egyéb reformtei-veit azonban
thion, 47'5 szabad szénsav leginkább gyomorsav- a Reichsrat elutasította, a költséges csatornaképzödés, gyomor- és bélkatarrus, máj-, vese- és javaslat ellen pedig éppen szkebb honfitársai, a
húgyhólyagbajok, köszvény és reumatizmus, skro- lengyel képviselk foglaltak állást, ami 1910. az
fula stb. ellen használják. Vizét, bár ott a helyszí- egész Bienerth-kormány lemondását vonta maga
nén is használják, leginkább szétküldik, évenkint után. A kabinet rekonstruálásakor (1911 jan.)
mintegy 5 millió palackot. A savanyuvíz elpáro- B. nem kapott tárcát. Fbb, részben lengyel
logtatásaútjánkészítettbilinipasztillákbólszintén nyelven írt munkái Jövedelmi adótanulmányok
nagy mennyiséget (évenkint 200,000 adagot) hoz- (Lemberg 1880, 2 köt.); A kamatról (Varsó
nak forgalomba. V. ö. Gintl, Laube és Steiner, 1872) A nemzetgazdaságtan alapvonalai (LemDíe Mineralwasserquellen v. B. (B. 1898).
berg 1873) A pénzügytan rendszere (1876) A
Bilincs, vaslánc a rabok kezeinek és lábainak szociáldemokrácia rendszere (1880—82, 2 köt.)
megkötésére. Régebben büntetést súlyosbító esz- Díe Luxussteuer als Korrektivsteuer der Einköz volt, ma azonban csak mint biztonsági és fe- kommensteuer c. mvében (Leipzig 1875) a fénygyelmi eszközt alkalmazhatják fegyenceknél v. zési cikkek minél nagyobb megadóztatását sürvizsgálati fogságban levknél. A büntet perrend- geti. Utolsó
Díe Gemeindebesteuerung und
tartásról szóló 1896. XXXIII. t.-c. 166. §-a értehnó- derén Reform (1878).
ben az elzetes letartóztatás és a vizsgálati fogság
2. B., Severin, 1. Nihad pasa.
foganatosításakor a rendri hatóságnak közege a
Bilirubin. Az epe festanyagai közé tartozó
fogolyra csak akkor tehet B.-et, ha ellenállt, vagy szerves vegyület, melynek kémiai képlete
ha a szökés más módon meg nem akadályozható,
Cl6Hi8NaOio.C8,H38N408
de tartozik errl a hatóságnak, melynek a letar- Elfordul csekély mennyiségben az ember és a
tóztatottat átadja, azonnal jelentést tenni. A fog- húsev meg a növényev állatok epéjében. Naházban a B. az ügyész, illetleg a vizsgálóbíró gyobb mennyiségben az ü. n. epekben {ököTéhen),
rendeletébl is csak akkor tehet a letartózta- melybl a különféle idegen anyagoknak eltávolítottra, ha erszakos vagy rakoncátlan magavise- tása után kloroformmal kivonható és ezen oldatból
letet tanúsít, ha öngyilkosságot kísérelt meg, v. többszöri átkristályosítással tisztán állítható el,
ha szökésétl lehet tartani; a ftárgyaláson a vád- A B. vörösszín, egyhajlású kristályokból álló
lott mindig B. nélkül jelenik meg (1896. XXXIII. por, mely vízben teljesen oldhatatlan, igen kis
t.-c. 301. §-a).
mértékben oldható éter, azonban kloroformban,
Bilineáx alak, n változónak {Xi,x^,..., £c„) oly alkoholban, benzolban, széndiszulfidban könnyen
homogén líneár egész függvénye, melyben az oldódik. Maró alkaliákban (nátronlúg) narancsegyütthatók más n változónak (j/i, ^j'
vörös színnel oldódik és ez az oldat igen nagyon
>2/n) homogén lineár egész függvényei.
hígítva sárgaszín. Némely fémekkel vegyületeBilinguis (lat.) a. m. két nyelvet beszél. ket alkot, melyek vízben oldhatatlanok ezek köAngliában így hívják a részben angolokból, rész- zül a kalcium-vegyület az epeknek
alkatrészét
ben külföldiekbl alakított esküdtszéket, mely kül- képezi. A B.-t a máj a vérfestékbl képezi. Kiföldi vádlottak bnügyeiben ítél.
mutatását 1. Epe.
Bilini pasztillák. Gyógj^szeres cukorkák ketBilis a. m. epe (1. 0.).
tedszónsavas nátriumból, 1 drb 6 cg.-ot tartalmaz.
Biliverdin. CigHijN^O^. A zöldszín epében forAz eredeti pasztillákat a bilini vízbl bepárlás út- dul el. Képzdik a hüinúnnhl, ha annak nátriumján készítik, a legtöbbet azonban csak a megfelel hidroxiddal készült oldatát levegvel addig rázzuk,
sókból.
míg Qz oldat barnás-zöld színvé válik. Az oldatBilinski, 1. Leo, lovag, osztrák (lengyel) poli- ból sósav hozzáadására amorf csapadék alakjában
tikus és nemzetgazda, szül. Zaleszczykiben (Gács- válik ki a B. Nedves állapotban sötétzöld szín
prszág) 1846 jún. 15. A galíciai helytartóságnál alaktalan por, mely megszárítva tökéletesen fekekezdte pályáját, majd magántanár lett a lembergi tének látszik. Vízben, éterben vagy kloroformban
;

:

;

;

:

mve

•

•

:

•

;

f

—
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oldhatatlan, alkoholban és jégecetben szép zöld
Éhezéskor az epehólyagban
színnel oldódik.
álló epében is átalakulhat a bilirnbin egy része
biliverdinné. Kimutatását s egvéb viszonyait 1.

—

Epe.
Bilk, Düsseldorf (1. o.) külvárosa.
Bilkaadvard (azeltt Bükahumenecz), Búrszentmiklóshoz tartozó puszta Pozsony vm. malaczkai j.-ban, (1910) 574 lak. u. p. Bürszentmiklós,
u. t. Szentjános.
Bilke, nagyk. Bereg vm. felvidéki j.-ban, (1910)
4675 rutén és német lak., posta- és táviróhivatal.
Községi hitelszövetkezet és felsvidéki önsegélyz
takarék- és hitelegylet.
Bili (ang., a latin ftw/tó-ból), iromány, okmány,
fogalmazvány, váltó, számla, jegyzék, ÉszakAmerikában bankjeg5', jegyzék, levél, cédula;
angol parlamenti mnyelven törvényjavaslat. A
B. vag>' magánérdek (Privát B.), min pl. egyesek
vagy társaságok, testületek részére vám, út stb. engedélyezése iránt a parlament elé terjesztett javaslat, vagy általános, közérdek (Public B.). A magán B. az érdekeltek által a parlamenthoz intézett
kérelem alakjában szerkesztend és egy parlamenti tag által nyújtandó be a háznak, mely azt
vizsgálat és javaslattétel végett egy bizottsághoz
utasítja. A privát B.-ek igen költségesek, ami
annál inkább flgj'elembe veend, mert számos közigazgatási, végrehajtó hatalmi aktust ilyen B.
alakjában csupán a parlament eszközölhet. A
public B. csak úgy terjeszthet el, ha azt elzetes
szóbeli kérdésre, illetleg kérelemre a ház megengedi. Igenl esetben a B. elterjesztet%'én, következik az általános tárgyalás, vagj'is azonkérdés
vitatása,vajjon ily elveken alapuló törvénjTe vagy
egj'általán ily célú törv'ényalkotásra van-e sziikség az általánosságban (els olvasásban) elfogadott B.-t a ház bizottsággá alakulva veszi részletes
tárgyalás alá. Ennek befejezésével a ház határoz a B. részletes, második olvasásban való elfoga:

;

:

:

Billault

B.of painsandpenaUies, angol speciális törvény, mely a rendes bírói eljárás mellzésével
büntetést szab arra, ki a treason-t vagy felony-t
képez bntett gyanújába esett. Halálbüntetés a
B.-ben meg nem állapítható. A B., mely halálbüntetést s vagj'onelkobzást állapít meg a bnös
ellen, B. of attainder.

B. of rights, Angolország parlamentáris alkotmányának egyik alaptörvénye, melyet II. Jakab király elzése után a parlament egy bizottsága dolgozott ki és a trónra hívott Orániai
Vilmos szentesített. Fleg a parlament adómegszavazási jogát, a miniszterek felelsségét, a bíróságok függetlenségét biztosította, megszünteté a

királjmakhatalmátatörvényekhatályánakfelfüggesztósére s a törvények alól való f ehmentés megadására.
B. of sale, írásba foglalt adásvételi szerzdés,
záloglevél oly ingóságoknál, amelyeket az adósnál

hagynak.
Bili, az angol William (Vilmos) név beoézö
alakja.

Biliárd

(franc),

Billaret

(franc,

1.

Billiárd.

wiiyaré), olyan kis tekemelyet bármely más asztalon el lehet helyezni, el van látva olyan szerkezettel, mellyel
könnyen beigazítható pontos \izszintes helyzetbe
Billaad- Varenne (ejtsd biUyó-varenn), Jean Nicoejtsd

:

asztal,

:

forradalmi politikus, szül. La Rochelleben 1756 április 23-án, megh. Port-au-Princelas, franc,

3. Könnyelmen töltött ifjúság után
belépett az oratoriánusok kollégiumába, ahonnan
1783. elzték. 1785 óta Parisban ügj-védeskedett.
Lelkesedéssel csatlakozott a forradalomhoz és
szoros összeköttetésbe lépett Danton-, Robespierre- és Marat- val; lelke volt a jakobinus klubnak és az 1792 aug. 10-iki fölkelésnek egyik ren-

ban 1819 jún.

A szeptemberi tömeges gyilkosságokban
közremködött, a király azonnal való kivégezésére szavazott s a girondisták megbuktatásában
dása felett. Ha részleteiben is el van fogadva a ja- segédkezett. A rémuralom idejében a konvent elvaslat, úgy a netán eszközlött módosítások sze- nöke s a jólétbizottság tagja volt és
indítvárint kiegészítve újból leíratik (en grossed) és har- nyozta az orléansi herceg és Mária Antoinette
madszori felolvasás és határozás alá kerül. A kivégeztetését. Addig Robespierre bérence volt,
harmadik felolvasás plenáris ülésben történik és 1794 júl. 27. mindamellett annak bukásában közreannak folyamában szintén lehet pótlásokat in- mködött. Ennek ellenére a konvent 1795 ápril. 1.
dítványozni, melyek iránt a ház határoz.
Cayennebe számzte. 1816-ban St. Domingóra
A harmadszori felolvasásban is elfogadott B.-t menekült a négerekhez. A Mémoires de B., écrits
a parlament másik házával közlik, hol annak tár- au Port-au-Prince (Paris 1821, 2 köt.) koholtak,
gyalása és elfogadása nagj'jában ugj-ancsak a
most leírt processzus szerint történik. Ha a B.
iránt a két ház nem tud megegyezni, akkor az elbukik (dropped), ha pedig a megegj-ezés létrejött,
szentesítés végett a király elé terjesztik.
B- of attainder, az angol jogban kivételes büntettörvény, amely feljogosítja a parlamentet,

dezje.
is

valódi emlékiratai csak 1893. jelentek meg Parisban, Begis szerkesztésében.
Billault (ejtsd biiiyo), Auouste Adolphe Marié,
francia államférfiú, sziU. Vannesban 1805 nov.
:

megh. 1863 okt. 13. Egyideig Nantesben ügyképviselnek választották. Késbb
Aumale herceg ügynöke lett, 1837 óta pedig a
hogy valakit bírósági eljárás nélkül vizsgálat alá képviselház tagja. 1848 márciusban a nemzetvonjon és megbüntessen.
gylésbe választották, kezdetben a radikális balB. of complaint büntet ügyekben a. m. az es- párthoz csatlakozott és az Orléans-család számküdtszék elé terjesztett vádlevél, ameljmek alapján zetését sürgette. 180-ban azonban átpártolt a boV. vád alá helyezik a vádlottat, v. megszüntetik az napartistákhoz. 1851 dec. 2-ika után Napóleon
ellene megindult eljárást
az elbbi esetben ezt Lajoshoz szított és mint a törvényhozó testület
írják a vádlevél hátára
«a true B.» (igaz vád), tagja, 1853 jan. 25. óta pedig elnöke, UI. Napóaz utóbbiban «not a true B. (nem igaz vád) 1. leon ftámaszai közé tartozott, aki t 1854 jún.
Vádirat, Vádaláhdyezés.
23. belügyminiszterré s ez év december 5. szenáB. ofexchange, váltó.
torrá kinevezte. 1858-ban visszalépett ugyan, de
;

:

:

;

12.,

véd

volt, 1834.

—

Billbergria

már 1859. végén megint

átvette a belügyi tárcát.
1860-ban tárcanélküli miniszter lett. írod. hagyatékát életrajzával együtt Huet A. adta ki (Paris
1864, 2 köt).
Billbergia Ihunb. (növ.), a Bromeliaceae család génusza, 40 fajjal Amerika tropikus vidékein. Ananászhoz hasonló, leginkább Braziliában
nagy fákon élsköd, ével növények, szálas vagy
kardalakú levelekkel, füzéres v. bogas virágzattal
8 háromrekesz, száraz bogyóval. Több faját pompásszínü virágaiért és murvaleveleiért melegházban ápolják. Legszebb a B. Morelii Brogn. keskeny
csatornás leveleivel, piros murvalevelekkel és
világoskék virágokkal. A B. zébrina Lindl. levele
"tövisesfogú, a küls oldalán fehérrel sávozott.
váltóBillbroker, az angol tzsdén
alkusz, aki azonban a bankoktól kapott kölcsönpénzzel a maga számlájára is számít le váltókat,
hogy azokat visszleszámítás végett a bankokhoz

mköd

juttassa.
Bille, kis folyó

Németországban Lauenburg ós
Holstein közt 63 km. hosszú folyás után Hamburg fölött az Elbába torkollik. Az Így képzett
BiUwarder szigeten van az ugyanily nev hely;

ség, (1905) 3158 lak.
Bille, Kard Steen Andersen, dán politikus, szül.
Nykjöbingben (Zeeland-sziget), 1828 júl. l.,megh.

Kopenhágában 1898 no v.

11.

Hírnevét minta Dag-

bladet hirlap alapítója (1851) és szerkesztje alapította meg. 1861— 80-ig tagja volt a Polkethingnek, 1880— 84-ig Dánia képviselje Washingtonban. Munkái Ty veAars Joumalistik (1873—77,
3 köt.), Erindringer fra Rejseri Italien (1878, 2
;

köt.)

Parlamentarismen

;

i

England

Billenty
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(1895).

Billéd, nagyk. Torontál vm. cserei j.-ban, (1910)
3947 német és magyar lak., járásbiróség telek-

könyvvel, csendörrs, takarékpénztár, hitelszövetkezet és hitelbank, két gzmalom, ecetgyár, kaszinó és polgári kör, vasúti állomás, posta-, táviróés telefonállomás.
Billegetfélék (Motacülidae, áiiat), az éneklmadarak (Passeriformes) egyik családja. Az idetartozó fajok közeli rokonságban állnak a pacsirtaf éléldíel. Testük karcsú, csrük vékony, poszátaszer; orrUkaikat nem toUserték, hanem
hosszában félig nyitott brhártya fedi csüdjük
mells részén pajzsolt, a hátsó része ellenben
sima az elsrend eveztollak száma 9. A Csendes-óceán szigeteit kivéve az egész földön mindenütt elfordulnak az eddig ismert fajok száma
;

;

;

szárnya és csre fekete, másodrend evezinek
töve fehér három széls f arktolla fehér, a többi
fekete; lába barnás. Hossza 20, szárnya 8"5,
farka 10*5, csüdje 2 cm. Hazánkban a hegyes
vidékeken, patakok mentén mindenütt honos. A
mezei sárga billeget (Budytes campestris Pali.)
hazánkban ritkaság eddig csak Petényi Salamon
észlelte 1842. Stubnyán rendesen Angliában, továbbá Dél-Oroszországban és Közép-Ázsiában
fordul el. Hasonlóképen ritkaság nálunk az ázsiai
sárga billeget {B. taivanus Swinhoe), mely a
Kurili-szigetektl kezdve Kelet- Szibérián át Kínában és Pormoza-szigeten, télen pedig a Malájihazánkban a Velenczei-tó partf élszigeten honos
ján Szikla Gábor 1893 tavaszán ltt egy hímet
és egy tojót, ezek az egyedüli hazai példányok.
Annál közönségesebb a hazai vizenys réteken az
európai sárga billeget (B- /tavus L.); háta olajzöld, hasa sárga, különben színre nézve kor és
nem szerint igen változó. Hossza 17, szárnyhossza
8, farkhossza 7, csüdje 2-2 cm. Különösen síkságokon és lapályos erds vidékeken hazánkban
több helyen áprilistól szeptemberig fordul el.
Évenként csak egyszer költ. Májusban 4—6 sötéten pontozott piszkos fehér tojást rak, melyen
a nstény 13 napig ül. Azonfelül nagy ritkaságképen elfordul még hazánkban a keleti-, északi-,
dalmát és feketefej billeget (B. beetna Sykes,
B. borealis Sund, B. paradoxus Brehm és B.
Feldeggi Michach.).
Billegháló, kanálszer merítháló, amelyiket
bülegetve alámerítenek és emelnek fel a vízbl.
Billek-August István (auenf elsi báró), cs. és kir.
altábornagy, szül. Szlatinán 1842 dec. 17-én. 1859ben részt vett az osztrák -francia-szárd háborúban.
1866-ban mint fhadnagy részt vett az osztrákporosz háborúban. Königgratznél két nehéz sebet kapott. A königinhofl ütközetben és a königgratzi csatában tanúsított hsiességéért a katonai érdemkereszttel tüntették ki. Ott volt Bosznia és Hercegovina okkupálásánál. 1898-ban vezérrnagy, 1903. pedig altábornagy lett.
Billen-eke, 1. Eke.
Billentés. Billentys hangszereknél, fként a
zongoránál, a billentyk megütésének módja.
Beszélünk «kemény», «lágy» stb. B.-rl. Részben
elsajátítható az erteljes, szép B., de vannak olyan
finomságai, amelyek tisztára egyéniek és amelyekre a tanító nem oktathatja ki a növendéket.
Altalános szabályok megtartása (pl. az, hogy mikor kell vagy mikor nem szabad játszani könyökcsuklóval, kézcsuklóval, ruganyos vagy kifeszített ujjalckal stb.) még nem biztosítja a poétikus
B.-t. A B. különböz módjai számot vetnek a
zeneszerz különböz utasításaival az artikuláció
(1. 0.) tekintetében. Nevezetesen a legato (1. 0.) és
staccato (1. 0.), valamint ezeknek többféle változata kíván más-más B.-t.
;

;

;

;

meghaladja a 70-et. Hazánkban 4 nemük fordul
el. Közönségesebb fajaik a pipiskék (1. 0.), továbbá a barázdabilleget (MotaciUa álba L.).
Utóbbi hamuszürke, torka, melle, farka, csre és
lába fekete homloka, szeme tája, fülfedöi és
nyakoldala, melle, hasa és alsó farkfedöi fehérek,
oldala hamuszürke, szárnya és szeme barna. Hossza
19, szárnya 85
9, farka 8"5— 9-5, csüdje 2'3 cm.
Hazánkban mindenütt közönséges. Febr. máBillenty (olasz, tasto, lat. clavis), az orgona,
sodik felében s ápr. elején érkezik és kés sz- harmónium és zongora emeltyi, amelyeket ujjal
szel távozik déli vidékekre. A havasi vagy hegyi lenyomnak. Segélyükkel az orgonánál út nyílik
billeget (Galohates melanope Pali.) csinosabb a a szélnek a sípokhoz, a zongoránál pedig mozbarázdabillegetnél. Farka igen hosszú, a hím gásba jutnak a kalapácsok, amelyek a hiu-okat
tavasszal felül hamuszürke, alul citromsárga, érintik. Fúvóhangszereknél a billentk segítségétorka fekete, közte és a szürke fels részek között vel a hangljTikakat megnyitjuk ós elzárjuk, amifehér sáv vonul végig, vagyis kantárszára fehér
nek azután befolyása van arra, hogy a esben
:

;

—

;

:
;

;

Blllentyhfba
mekkora
létre. L.
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légoszlop rezeg és mily

Billinar

magas hang jön eszközei a golyók és a dákó. A golyók 59-64 mm.
átmérjek, elefántcsontból készülnek. Újabban

még Elektromos Jehömüvek.

B. (valvula) az anatómiában hártyaszer képamely arra szolgál, hogy bizonyos
csrendszerek egyes részeit elkülönítse s hogy
vagy mechanikai berendezésénél vagy fiziológiai
sajátszerüíégénél fogva a csö tartalmának határozott irányban való mozgását biztosítsa. Ilyen
billent3rük vannak az emésztócsatomán (1. Belek), a szívben (1. Szívbillentyk), a vénákban
letet jelent,

Vénák).
Billentyühiba, 1. Szkbülentybetegségek.
Billentyüszekrény, 1. TelefonBillentytizet. így nevezik a billentj'íls hangszereknek, t. i. az orgonának, zongorának stb.
összes billentj-üit. Klaviatúrának vagy tasztaturának is mondják. Az orgonánál s a harmóniámnál egy vagy több B. van, amelyen a kéz játszik,
neve manuale, míg az orgonának lábbal mozgatott billentyzetét pedálnak nevezik.
Biller, híres augsbm-gi ötvöscsalád, mely a
XVII. sz. közepén tnt fel s a XVIII. sz. végéig

<1.

virágzott.

A

papirosból, celluloidból is készítik, de ezek nem
olyan jók.
három golyó közül kett fehér, de

A

az egj'ik megkülönböztetésül kis fekete ponttal
van megjelölve a harmadik golyó piros. A B.hoz nagj-obb, a karambolhoz kisebb golyókat
használnak. Másik segédeszköze a B.-nak a dákó
alsó végén vastagabb, fels vége felé vékonyodó,
140 cm. hosszú rúd. Többnyire körtefából készül,
hogy kell súlya legyen; alsó, vastagabb vége
;

ólommal van bíélelve. Vékonyabb vége csontlemezben végzdik, meljTe kis brlemezkét ragasztanak, hogy ne csússzék le (gixer) a golyóról
lökés közben; e célból be is krétázzák a börvégeket. Ujabban idmér és számoló készülékeket
is alkalmaznak az asztalokra, melyek a játék

pontok számát jelzik. Többmelyek megnevezésére magyar

idejét s a megjátszott
féle B.-játék van,

szavunk nincs. így a karambol, cadre, pirami'dli,
kis és nagj' kégli, preferánc stb. (1. a megfelel
tímszkat). V. ö. Adorján Gy., A billiárd-játék
család összes tagjai monogrammjuk könyve.

felett csillagot

Billér

—

használtak jegyül.

halter), a kétszámj-uak v, legyek
rendjébe tartozó rovarok elsatnyult

(állat,

Billiárdposztó. Kártolt gyapjúból készült
posztószerüen kikészített szövet. Srsége »"/»•
pro cm, fonalainak metr. finomsága "/n í 'kötése 3 fonalas sávoly.
Billikom, nagy, kupaszer borosserleg üvegbl,
:

(Diptera)
hátsó szárnyából képzdött pikkelyecske. Benne
rendkí\'ül sok ideg végzdik s ezért ismeretlen
feladatú érzékszervnek tartják: fontos szerepe kristályból v. fémbl. Kedvelt tiszteletdíj lóversevan a repülésnél, amennjiben repüléskor csak a nj'eknél, de különösen agarászatoknál a gyztes
B. segítségével tudja az állat egj-ensúlyát meg- agár részére.
tartani.
Billikomos agár, oly agár, amely nyilvános
Biliét (franc, esjtad: biiiyé) a. m. levélke, cé- versenj'en billikomot (els díjat) nyert.
dula, jegy. Franciaországban a saját váltó elneBiliing, 1. Gotffried^ svéd politikus és teolóvezése, minden bemutatóra szóló és forgatható gus, szül. Oenestad (Schonen) szigetén 1841 ápr.
papir, különösen utalvány, csekk, papírpénz. B. 29-én. Elbb gimnáziumi, majd egyetemi tanárde banque, bankjegj' B. au portéin; az elómu- ságot viselt, 1884. westerási püspökké, udvari hittatónak fizetend utalvány. J5.(Z'amo?<r,B. doux, szónokká, 1898. pedig lundi érsekké nevezték ki.
szerelmes levél B. de faveur, szabadjegy B. de Az els kamrában 1888 óta az ó-konzen'ativ ós ke(fairé) part, valamely családi eseménjTl szóló resztény-szociálista párt elharcosa és elnöke.
jelentés, nálunk rendesen parte-cédula néven a Mvei közül említendk Försök till utlággning
gyászeset jelentése. Bületeur, jegyszed, aki a af Habakxik profetia (1865) Nágra ord sasom
jegj-eket kiadja v. beszedi.
inledning till den Heliga skrift (4. kiad. 1880)
Billiárd, a milliárd mintájára készült szó, mely Om den sköna Herrens gudstjenst (5. kiad. 1894)
ezer billiót jelent.
Om sacramentum och sacriflcium i den lutherska
Billiárd (franc, biliárd, tekejáték, tekeasztal
culten (1869) Kateketikens begrepp (1873); Lutde leginkább a B. elnevezést használják ná- herska kyrkans bekánnelse (1876 78); Kort
lunk is). A B. feltalálójára, eredetének helyére Katekesförklaring (1897— 1898) En árgang högvonatkozólag nincsenek hiteles adataink. Állító- mássopredikningar (1887)
Lutherska Kyrkans
lag egy angol szatócs volt a feltalálója, ki unal- bekánnelseskrif ter (1895) Betraktelser för hvar
mában röfjével lökdöste az üzleti cégére gyanánt dag i KjTkoaret (1907) Om KjTka och stat (1908).
szolgáló csontgolyókat s így találta ki e kedvelt Az 1900. év óta a svéd akadémia tagja.
játékot, melyet róla neveztek el (Billi'yard Vilmos
2. B., Hermann, német építész, szül. Karlsrfje). A B. -asztal négy v. hat lábon nyugvó szi- ruhéban 1867 febr. 7. Karlsruhéban tanult, azután
lárd, meg nem ingatható négyszögletes faalkot- nagy utazásokat tett Európában és Amerikában.
mány, melynek méretei különbözk, de mindig A karlsruhei techn. fiskola tanára. Monumenkétszer olyan hosszúak, mint szélesek. Magassága tális mveivel (mannheimi, baden-badeni, kölni
80 cm. Az asztal lapját finom tömör posztóval mcsarnok, kiéli városház, hidak Brémában,
(rendesen zöldszínú) bevont, 3—4 cm. vastag, si- Ruhrortban, freiburgi egyetem stb.), valamint
mára csiszolt márvány- v. pala-lap képezi. E la- fleg szülvárosában épített sok lakó- és árúpot ruganyos kaucsukkeret fogja körül. Kétféle házzal, villákkal a régi stílusok szabad, egyéni
asztalt használnak
A régebben ismert nagj-obb értékesítésen alapuló modem irány legbefolyáasztalt, melyen hat lyuk van
a négy sarokban, sosabb képviselinek egyike Németországban.
8 a két hosszabb oldal közepén. Ez az igazi B.- Müveit különösen a monumentális egyszerüs^
asztal. A másik faja a kisebb francia v. karam- tünteti ki.
bol-asztal, amelyen nincsenek lyukak. A játék
3. B., Josh, álnév, 1. Shaw.
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;
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Billings, város Montana amerikai államban a
Yellowstone és vasút mellett, (1900) 3221 lak.
Billió. A németek B. s más hasonló képzés elnevezések alatt a milliónak hatványait értik:
k7Ztd=mimóXmillió 1 .000,000.000,000 =1012,
írtZZio=niimóXbillió=10i8. A millió további
hatványai quadrilKó, quinquillió, sextillió, sepiillió, oktillió, stb. Ettl eltérleg a franciák és
más dóleurópai népek azokat a számokat nevezik

=

:

melyek milliónak ezerrel való ismételt
zása révén adódnak. Náluk tehát hillió

Így,

=

=

=

szor-

= ezer-

109, trillió
ezerbillió
millió
1,000.000,000
10»2 stb. Nálunk Magyarországon a német érB. megnevezés legelször
telmezés dívik.
Chuquet Miklós egyik kéziratában fordul el.
Billiton (Blitong), hollandus keletindiai sziget Bomeó és Bangka között, amelyektl a Kari-

=
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Billiners

A

—

meg

1879-ben Gambetta
1.
hadosztályának
parancsnokává nevezték ki. 1882— 84-ig a hadügyi tárcát birta 1888 a hadsereg egyik ffelügyeljévé nevezték ki. 1896— 98-ig hadügy-

mintára

ajánlatára

az

is történt.

hadtest

I.

;

miniszter volt.
Billotte, Eené, francia fest, szül. Tarbesban
1846 jún. 24. Promentinnek volt tanítványa. Táj-

melyek többnyire elhagyatott, csöndes helyeket ábrázolnak finom, szürkés, hangulatos színezettel, igen kedveltek és mind francia, mind kültalálhatók. Jellegföldi gyjteményekben
zetes müve a budapesti Szépmvészeti Múzeumban lev Holdkelte c. festmény.
Billroth, Christian Theodor, sebész -tanár^
szül. Bergenben, Rügen szigetén, 1829., ápr. 26.,

képei,

srn

megh. Abbáziában 1894

febr. 6. Greifswaldban,
Göttingenben és Berlinben tanult. 1852-ben avatták doktorrá s 1856. docenssé habilitálták. Azután Zürichben volt tanár és a sebészeti klinika
igazgatója. 1867-tl egész haláláig a bécsi egyetem sebész-tanára volt. 1870—71. a német katonai kórházakban mködött a Rajna mellett és;
sebészeti észleleteirl ktilön tanulmányt írt. Világhírét kézi ügyességének, alapos és sokoldalú
jong-Padang.
Bili of exchange, az idegen váltó angol el- orvosi képzettségének és klasszikus tollának, ékesnevezése a saját váltó angol neve promissory szólásának, s a górcsövészetben való jártasságá-

mata

a Gaszpar szorosút választja el. Területe
4594 km', lakosainak száma (i905) 36,858. A koralliumzátonyokkal körülvett sziget felülete hegyes,
gazdag vasércekben, de különösen sok ónt termel,
bányái magánosok kezében vannak. Kivitelre kerül fszer, kókusz, szágó és illatos faanyag (Kajugaru). B. különálló kormányzóság, fvárosa Tandés

;

nak köszöni. Nagyszámú tudományos dolgozatai
Bili of riglits, 1. Bili.
és statisztikai közleményei német és bécsi szakBillom (ejtsd :bijon), járási Székhely Puy-de-Dóme lapokban jelentek meg. Azonkívül számos fejezefrancia départementban, az Allier egyik mellék-

vizének mély és nedves völgyében, várromokkal
koronázott dombokközt, (1906) 3766 lak.,SaintLoup
(a XV. 8z.-ból)és Saint-Cemeuf (XIII. sz.-ból)nev
két érdekes templommal vászonszövéssel, pamutfonókkal, híres cserépedény-készítéssel. A merovingi királyoknak itt palotájuk volt szerzetesi
iskoláját 1415. IV. Jen pápa jogi iskolává tette
1555. Duprat kancellár jezsuita kollégiummá alakította, amely a nagy francia forradalomig fennállott. 1589-ben a liga itt gyjtötte össze a tar;

;

tományi rendeket.

Billon (franc, ejtsd: bijoS), ezüst-ötvény, mely
több rezet mint ezüstöt tartalmaz, váltópénzek
készítésére használják. Franciaországban általában váltópénzt jelent és így a rézpénzt is ezenfelül a forgalomból kivett s beolvasztásra szánt
pénzt nevezik B.-nak.
Éillonage, tiltott v. kisebb érték pénzzel való kereskedés.
Billot (ejtsd: bijó), Jean -Bo^íisíe, francia tábornok, szül. Chaumeilben (Corréze) 1 828 aug. 15.,
;

—

megh. Parisban 1907 jun. 1. 1849 óta, amidn
a vezérkarhoz áthelyezték, 1869-ig majdnem mindig Algériában szolgált. 1870-ben a loire-i hadsereghez nevezték ki ezredesnek. A köztársasági
párthoz csatlakozva, az újonnan alakult 18. hadtest élére került. Hadtestével részt vett a Beaunela-Rolande melletti csatában (nov. 28.). Villersexel mellett legyzte a németeket. 1871 febniárban szülföldjén megválasztották a nemzetgylésbe, ahol a balpárthoz csatlakozva, ennek csakhamar elnöke lett. 1875-ben élethossziglanra szenátorrá nevezték ki, mely állásban erélyesen
ellene szegült a monarchia visszaállítását (íélzó
ármányoknak. Egyre sürgette a francia vezérkar átalakítását, mely végre 1878-ban
porosz

—

a Pithával közösen kiadott sebészeti kézikönyvbe. Magyarra le van fordítva híres és sok.

tet írt

kiadást ért kitn könyve Az általános sebészi
kór- és gyógytan 50 eladásban, ford. Gdbrielif
Kálmán (Buda 1869, Orvosi könyvkiadó társulat). Fbb mvei
Die allgemeine chirurgische
Pathologie und Therapie (Berlin, 1863, több
nyelvre, japánra is lefordították), Chirurgische
Klinik, Zürich 1860-67 (Zürich, 1869), Chirurgische Klinik, Wien 1868, u. a. 1869-70,
71
76 Über das Lehren und Lemen der medizinischen Wissenschaften (Wien 1876); Die KrankenpflegeimHause undim Hospitál (6. kiad. 1899).
1892. az egyetem és a diákság tanári mködésének 50-ik félévét fényesen megülték. Volt tanítványai Beitráge zur Chinirgie c. ünnepi díszmunkával kedveskedtek neki szülházát pedig'
emléktáblával jelölték meg. A halála utáni évben
a bécsi egyetemen szobrot állítottak neki.
:

:

—

;

;

Billwárder,

1.

Büle-

Billwiller, Róbert, svájci meteorológus, szül.
St. Gallenben 1849 aug. 2., megh. Zürichben
1905 aug. 14. A zürichi csillagászati intézeten a
meteorológiai hálózat vezetését vette át, majd az
önálló meteorológiai intézet alkotása után 1881.
lett annak els igazgatója. Ily minségben
szervezte a svájci meteorológiai megfigyel hálózatot ós szerkesztette a svájci meteorológiai év-

könyveket. Fáradozásainak köszönhet a Sántis
csúcsán 1882. épült obszervatóriumnak (2504 m.)
létesítése. Behatóbban foglalkozott a hegjú-völgyi

fn keletkezésével és számos értekezésében fleg Svájc éghajlati viszonyait tárgyalja.
Bilma, a Kauar (1. 0.) oáziscsoport legdélibb
tagja. 1906-ban a franciák a törökök tiltakozása
dacára megszállották.
szél és a

:
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eiió

Biló (Biela), Horvátországban Belovár- Körös mélyzetébl alakult a híres Philharmonischos Orm.) hegység, chester. Berlinben utcát is neveztek el róla.
2. B; FritzOswald,némQ%]x6,B2Xí\. 1878márc.
mely Szentgyörgytöl D.-re ésDK.-re, Belovártól
ÉK.-re és K.- re domborodik; fvonalához, mely 31. a Nahe melletti Kimben. Porosz katonatiszt
ÉNy.-ról DK.-re csap, alacsony dombhátak csatla- volt, de a katonaéletben elforduló visszaéléseket
koznak, melyeket egj'szersmind párhuzamos völ- kirívóan gúnyoló, bár irodalmilag jelentéktelen
gj'ek szelnek; föfolyója É.-on Bisztra, D.-en Aus einer kleinen Gamison c. regényének mega Csaszma. Legm^asabb csúcsa a B. (294 m.),Kap- jelenése után, mely Németországban nagy feltnést keltett, elítélték és rangjától megfo-sztották.
ronczát<il D.-re.
Bllobatas v. hilohiis (lat.) a. m. kétkaréjos. Azóta Svájcban, Brunnenben él. Újabb müvei
Levélrl mondják, midn a levélnek a fels részét Wahrheit (1904) Das blaue Schloss (1904) FaUa levél hosszának körülbelül Vj-^ig haladó met- obst (1904) Lieb' Vaterland (1905).
Bilsen, közs. Limbourg belga tartományban a
szés két hegyes karéjra osztja, pl. az Urtica bihba
Demer és vasút mellett, (1900) 2816 lak. Közelében
Hort.
Bilochus (biloti regales, hülog), királyi biró van az egykor híres s a franciák uralma alatt megaz Árpádok korában. A B. a vidéki királji bírás- szüntetett Münsterbilsen apátság, amelyben fejekodás szer\-e, amelyet Szt. László király létesí- delmi és grófi családok leányait nevelték.
tett. Nevét a pecséttl (billog) nyerte, amellyel
Bilston, város Stafford angol grófságban 5
bírói széke elé idézett. Elssorban az akkor rend- km.-re Wolverhamptontól, (1901) 24,034 lak., jelenkívül elszaporodott lopások és rablások bntet- tékeny vasiparral és kbányákkal.
teiben ítélkezésre küldte ki a király ket egyes
Bírna, 1. Szambává.
vármegyék egy vidékére (Szt. László III. k. 16,
(lat, állat) a. m. kétkezüek, Linné
23—25. fej.) de más ügyben is bíráskodhattak. rendszerében a femlsök (Primates) rendjének az
A királyi billegk igazságszolgáltatásával ipar- az alrendje, amelybe az Ember tartozik s amellyel
kodtak az si nemzetségi bíráskodást, fként az szemben Linné a többi femlsöket, t. i. a majmo•si magánboszú (vérboszú l. o.) intézményét kikü- kat, Quadrumana, azaz négj'kezüek né\'\'el jelölte.
szöbölni. A B. elé bárki vihette peres ügyét csak Ez a megkülönböztetés teljesen elavult, mert kia vármegyei ispánok és az egyháziak felett nem derült, hogj' a majmok keze és lába ugyanolyan
ítélhetett (Szt. László III.
25). Aki a királyi csontokból áll, mint az emberé, vagyis a majmok
billog idéz pecsétjét megveti, vagyis nem jele- lába nem kéz, hanem anatómiailag éppen olyan
nik meg az idézésre, büntetés alá esik (Szt. László láb, mint az ember lába.
III. k. 26). A királyi billegk intézménye nem tuBimbasi, helyesebben binbasi, 1. Bdsidott állandósulni, mert a vmegyében az ispáni haBiinbelot (franc, ejtsd beffljió), gyermekjátéktalom föléje emelkedett. LassanldntaB. a vmegyei szer bimbelotrie, játékkereskedés.
ispán közegévé lett és mint ilyen csakis a tolvaBimbia, Kamerun afrikai német terület terméjok és latrok felett bíráskodott az ispán felügye- keny vidéke a Biafra-öbölbe torkolló B. folyótól
lete alatt (aranybulla
1222. V. t.-c). IV. Béla a Ny.-ra, B. községgel, 400 lak.
királyi billogok intézményét megszüntette akkor,
Bimbó (növ., alabastrum), a virág neve a felamidón a vmegj-ei autonóm bíráskodás szervei, a njilás eltt.
szolgabirák ugyanabban a hatáskörben kezdettek
Bimbós kel, 1. Kelkáposzta.
eljárni. V. ö. Hajník^xarQ, Magyar bírósági szerBimbózás (növ.), a vírágfejldés megindulása,
vezet és perjog az Árpád- és a vegyesházi kirá- a bimbók fejldése.
B- v. bimbódzás alatt értik
lyok alatt (Budapest 1899, 4 és köv. U.) Pauler a tehén ellését is.
B. (kohászat) a megolvadt
Gy., A mag>'ar nemzet története L 567.
fém, ha megmerevedik, összehúzódik s mivel a
Bilocnlaris^lat. bt^ és locus) a.m. kétrekeszú, hülés kí%Tilrl terjed befelé, a még megömlött állakétkamrás uterus B. kétrekeszú méh a méh potban lev és összeszorított fém kirepeszti a már
kettzeteinek egyik faja, ahol külsleg a méh meghlt küls burkolatot és e hasadékon kibuszélesebb ugj'an, de rendszerint egj'szerünek lát- gj'ogva bimbó alakjában megkeményedik.
szik, míglen belsleg két külön részre van osztva.
Bímembrikus (lat.) a. m. kéttagú, két tagoA kettzések másik faja az uterus hiconiis, két- zatú.
szarvú méh, ahol a méh fels része, a feneke látBiniester (lat), kéthónapi idköz.
szik külsleg kettsnek, és az uterus didelphis,
Bimetallizmus a. m. kétfémrendszer, az állampáros méh, ahol végig és teljesen ketté van osztva nak oly pénzrendszerét jelenti, amelynek értelkülsleg is a méh, tehát két önálló méh van jelen. mében a korlátlan mértékig fizetervel biró, teBilovec, 1. Wagstadt.
hát tör\'ényes pénzeket akár az állam, akár maBiloxi, város ilisziszippi amerikai állam Har- gánosok számára aranyból is, ezüstbl is verik,
rison conntj'jában a Mexikói-öböl partján, vasút még pedig akkép, hogj' a verés törvényében a két
mellett (1900) 5467 lak., tengeri fürdvel Bien- nemesfémnek egymáshoz való értékviszonya is
ville francia gyarmatalapító 1690., mieltt gyar- meg van köt\'e pl. 1 kg. színaranyból 15Vi-82er
matát Mobilébe áthelyezte, itt egy erdöt épített. annyi pénzegységet vernek, mint 1 kg. színezüstBilse, 1. Benjámin, német zenész, szül. Lieg- bl. Éppen az értékviszonjTiak ez a tön-ényes
nitzben 1816 aug. 17., mogh. 1902 júl. 13. Jókor megkötése teszi gyakorlatilag lehetetlenné a B.-t,
zenésszé nevelték otthon 1840. városi karnagy mert a legújabb korban tett tapasztalat azt mulett s oly tökéletessé tette zenekarát, hogy vele tatja, hogy a termelés, az elválasztás és az ipari
az 1867-íki párisi világkiállításon is feltnést felhasználás viszonyai lényegesen máskép alakeltett. Zenekarával azóta Berlinbe települt, sze- kulnak az aranyra, mint az ezüstre nézve, minek

vmegjében emelked alacsony (294
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következtében a két fém piaci értékviszonya folytonos és nagy ingadozásnak van kitéve. Az utolsó
évszázban általában az ezüst vált egyre olcsóbbá
az aranyhoz képest, mert míg a XIX. sz. elején
az arany értéke általában ügy aranylott az ezüst
értékéhez mint 1 15 Vj, ma ez az arány általában olyan mint 1 30. Amely állam ma a B.-t
fenn akarná tartani, annak a veszélynek tenné
ki magát, hogy pénzverdéjét és egész forgalmát
is az olcsóbb ezüsttel árasztanák el, míg az aranypénzt mindenki visszatartaná, hogy külföldön a
jobbik pénzzel vásárolhasson és fizethessen. Mindamellett vannak írok {WolowsM L., La question
monétaú-e, 1867; Cernuschi, La monnaie bimetallique, 1876 és mások), akik azt hiszik, hogy a
nemzetek közös egyezménye fenntarthatná a két
fém értékviszonyának állandóságát, ha t. i. a
nagy államok közösen megállapítandó értékviszony alapján kivétel nélkül vernék aranyból is,
ezüstbl is törvényes pénzüket. Az ily célzattal
eddig összehívott nemzetközi konferenciák azonban legalább a mai napig nem vezettek eredményre, hanem több állam (köztük Ausztria-Magyarország is), Angolország példáját követve, a
korábbi ezüstvaluta helyett az aranyvalutára tért
át, Franciaország pedig és a vele erre nézve szövetkezett államok ma már csak névleg tartják fenn
a B.-t, amennyiben ott ma már ezüstbl csak az
állam számlájára vernek törvényes pénzt, de ma:

:

—

Binding;

m. ezredes, 1. Bási és Bin.
város Hainaut (Hennegau)
belga tartományban, Thuintól 13 km -nyire vasút
Bin-bási (török)

Binche

(ejtsd

:

a.

bene),

mellett, (i90o) 11,350 lak.; csipkekószítéssel és
üveggyártással, szép környékén sok nyaraló van.
Binder.l. György Pál, ág. hitv.ev. szuperintendens, szül. Segesvárt 1784 júl. 22., megh. Berethalmon 1867 jún. 12. Tanult szülvárosában és
közben egy évig (1802—1803) a kolozsvári unitárius kollégiumban. Segesvárt 1 804. elvégezvén iskoláit, a tübingeni egyetemre ment, hol hárour
évet töltött. 1808-ban segesvári gimnáziumi tanár
lett. 1831-ben a segesdi, 1840. a kisdi, 1843. a
berethalmi egyházközség hívta meg lelkésznek s
ugyanez évben az erdélyi ev. egyházkerület szuperintendensévé választották. 1858-ban a jenai
egyetem teológiai karától doktori oklevelet kapott. Páratlan buzgalmat fejtett ki a lelkészek
dézsmakárpótlásának kieszközlésében. Fbb munkái Denkschrift der siebenb.-sáchs. Geistlichkeit
A. C. (Pest 1848, magyarul is megjelent) An seine
Reichs-Palatin.
Bittgesuch
kais. Hoheit den.
des ev. Superintendenten A. C. Siebenbürgens
(Wien 1849) Binem hohen k. k. Reichs-Rathe in
Wien (u. 0. 1857) Zwei Vertragé (Nagyszeben
:

;

.

.

.

.

;

;

1862).
2. B. Jen, tanár, szül. 1856. Sümegen. Tanulmányait a budapesti tud. egyetemen végezte.

ideig nevel volt; 1887-tl fogva tanár,
brassói, 1906-tól a budapesti V. ker. freáliskolában. Behatóan foglalkozik a folklorisztikával. Müvei Néhány Mátyás királyról szóló
trufánk s rokonaik (Brassó 1893) ; Egy magyar
Lázár-dráma (Budapest 1898)
kenyér és a só
mint varázsszerek (Brassó 1901) ; Anthologie des
poétes fran^ais du XIX. siécle (Budapest, év nélkül).

Egy

gánosok számlájára nem. L. Pénzrendszer és elbb a
Valuta.

Bimszk (nóm. Bimsstein), 1. Habk.
Bin, török szó, ezret jelent. Bin-bási (ezer
katonatönöke) ezredes binbirdirek-nék, ezer egy
oszlopnak neveznek egy sztambuli víztartó medence-romot, mely még a bizánci idkbl maradt
fenn. Megvan e szó az «Bzer egy éj» török nevében is, mely ^tw^rgreá^Jsé-nek hangzik. Anatóliában
a végrehajtót bincíedzsi-nek nevezik,mely szó szintén a bin-höl származik, amennyiben egy ezredrészt hajtanak be, ezerbl egyet.
Binaer-alak. Két változó homogén függvényét
binaer- alaknak hivjuk akkor, midn nem annyira
magát a függvény értékének változását, tehát a
változókat tartjuk lényegeseknek, hanem inkább
az együtthatókat. A B. -ok elmélete, moij az egyenletek elméletére és a geometriára nézve nagy
fontosságú, most már önálló ága a matematikának s különösen a B. ok invariánsait (1. o.) és
kovariánsait vizsgálja meg. A legfontosabb idevágó alapvet munka Clebsch, Theorie der bi;

:

náren Formen (Leipzig 1872).
Binasco, város Milano olasz tartomány Abbiategrasso (ettl 20km.-nyire) j.-ban, (i9oi) 2008 lak.
Közelében ama kastély romjai láthatók, amelyben
1418. Visconti herceg nejét, Beatrice di Tendát
kivégeztette.

Binatio

m. kettzés a kat. egyházhogy a pap egy napon (kivált
vasár- v. ünnepnapokon) két misét mondhat (binálhat). Régente a pap tetszésétl függött a B.,
manapság azonban a püspök engedélye kell hozzá,

ban azt

(lat.) a.

;

jelenti,

melyet szükség esetén (pl. paphiánykor) szokott
megadni.
Binaurális hallás, a kétfüUel való hallás, 1.
Hallás.

:

;

A

Bindheimit (ásv.), víztartalmú ólom-antimonát
változó összetétel. Legtöbbször veséded alakban
találni, azért Bleiniere-nek is nevezik hintve és
mint bevonat is elfordul. Sárgás, barna v. zöld
szín, zsüíény, néha földes. K. 4. Fs. 3-93— 4-76.
Szibéria (Nercsinszk), Cornwall (Lostwithiel), Poroszország (Horhausen). Bindheim elemezte legelször és tiszteletére nevezték el B,-nak. A antimonércek mállási terméke.
Binding, Kari, német jogtudós és történetíró,
;

szül. Majna-Frankfurtban 1841 jún. 4. 1864-ben
a heidelbergi egyetem docense, azután a baseli,
freiburgi, strassburgi (1872) s utóbb (1873) a lipcsei egyetem rendes tanára lett. Müvei Das burgundisch-romanische Königreich (Leipzig 1868,
1 köt.) Der Entwurf eines Strafgesetzbuchs für
den Norddeutschen Bund (1870) Die Normen und
ihre Übertretung (2. kiad 1890, 2 köt.) Die gemeinen deutschen Straf gesetzbücher vem 26. Feber 1876 u. vom 20. Juni 1872 (2. kiadás 1877)
Handbuch des Strafrechts (1 köt., 1885) ; Lehrbuch des gémein. Deutschen Strafrechts (2. kiad.,
2 köt. 1902) Grundriss des allgem. deutsch. Strafprozessrechts (4. kiad. 1900)
Die Gründung des
Norddeutschen Bundes (1888) Die Éhre und ihre
Verletzbarkeit (1892)
Der Versuch der Reichsgründung durch die Paulskirche 1848— 1849 (Leipzig 1892)
Die rechtliche Stellung des Kaisers
im heutigen Deutschen Reiche(1898)és a Deutsche
Staatsgrundgesetze in diplomát. -genauen Ab:

;

;

,

;

;

;

;

;

;

;;
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drücken zu akadem. Gebrauch (I. 1893); Der vage, islamisme et christianisme (Paris 1890)
Zweikampf (1905 és 1909). Magj-ar fordításban és Du Niger au golfé de Guinée par le pays de
meejelent Az erkölcsi szabadságról, Osor>' Ist- Kong et le Mossi (u. 0. 1891) Recherches sur la
vántól (Debreczen 1890). B. 1891 óta a M. T. Aka- priorité des decouverts maritimes en Afrique
occidentale aux XTV. és XV. siécles (1892)
démia kültagja.
Le
Bindtbánya, Szepespatakhoz (Kis-Hnilec) tar- serment de l'explorateur (1905); Le péril de
tozó bányatelep, Szepesvárm. iglóij.-ban. Görög- r Islamisme (1906).
falu (Zavadka). Hemádtapolcza (Teplicska) és SzeBingerbrck, közs. Koblenz porosz közig, kepespatak határában, (i9io) 193 lak. Prigj'es f- rület lü-euznach járásában a Rajna és Nahe összeherceg tulajdona. Az itteni telepnek anyaközete folyásánál, vasút mellett Bingennel szemben, (i905)
grauwacke-pala, ebben van az ú. n. Grobergang, 2571 lak. mesterséges trágya- és pezsgöborgyára szepesi vasérctelepek királya, melynek vastag- tással. mész és téglaégetvel. Itt készül a Bissága helyenkint 24 m. A bányászat itt és a felsó- marck herceg emlékének szentelt fellegvár, szobsziíéziai vasbánya r.-t. bányáiban vas-, ezüst- és rával.
vasércekre fol3rik. A telepet a márkusfalvi vasúti
Bingerville (ejtsd benaseviii), azeltt Adjemé,
állomással 12 km. hosszú keskeny\-ágányú vasút a francia Elefántcsont-gyarmat legfbb közigazköti össze. U. p. és u. t. Merény.
gatási hatóságainak székhelye az Ebrie lagune
Bingen, kerületi székhely Rheinhessen hesseni partján Kis- és Nagy-Bassam közt.
tartományban, a Rajna mellett, ahol a Nahe torBinghamton (ejtsd: bingemtn), Broome county
kol bele, vasútnál, (1900) 9953 lak. a XV, sz.-ból székhelye New-York amerikai államban, a Chevaló plébánia-templommal, brgyártással, szi- nango és Susquehannah összefolyásánál, vasúti
var-, keményít-, pezsg-, sörgyártással, újabban csomópont, (1910) 48,443 lak. kémiai és gépgj'ákészült téli kikötvel, jelentékeny bortermeléssel rakkal, jelentékeny szén- és vasérckereskedéssel.
(híres a scharlachbergi). A város fölött van az 1787-ben Bingham nev gyarmatos alapította
Bingley (ejtsd: biagii), v^os York angol grófság1854. újra fölépített Klopp-kastély, amelybl 1105.
V. Henrik császár atj'ját fogva vitte Böckel- ban, West-Ridingben, az Aire mellett, 8 km.-re
heimba. B. alatt, a Rüdesheimi hegy lábánál van Bradfordtól, (1901J 18,448 lak. jelentékeny pamuta Bingerloch, a Rajna-völgy szorosa, amely so- szövkkel és kötött árú készítéssel.
káig akadálya volt a hajózásnak 1834. a porosz
Bingtila, adók. és politk. Szerem vm. újlaki
kormány repesztések által kiszélesíttette. Itt áll a j.-ban, (1900) 1672 horvát-szerb, tót, német és mafolyó közepén egy sziklán az ú. n. egértorony gj-ar lak. u. p. és u. t. Erdvég.
(Mausturm), amelyet valószínleg védelem célBini, Carlo, olasz író, szül. Livomóban 1806
jából Willigis mainzi érsek építtetett, s amelyben dec. 1., megh. Carrarában 1842 nov. 12. Atyja
a monda szerint Hatto mainzi érseket az egerek kívánságára hajlama ellenére a kereskedi páfölfalták. Az újjáalakított torony 1856 óta arra lyára lépett, de a tiszta humor felé hajló tehetsége
szolgál, hogy belle jelt adjanak, ha valamely kö- mégis íróvá avatta. 1833-ban szabadságért razeled hajó miatt a Bingerlochon nem lehet át- jongó társaival együtt a portoferraioi börtönbe
evezni. A monda szerint B. mellett van a Nibe- jutott itt írta Manoscritto del Prigioniero c. mlungen-kincs a Rajnában elrejtve. B. Vincum, vét. Rö\id id múlva kiszabadult és ismét a keresBingium néven a vangiok városa volt és a ró- kedelenmek és tanulmányainak élt. Egj' kötetre
:

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

idejéljen belga Galliához tartozott. Dmsus való iratait 1843. (Livomo), majd 1869. és 1900.
13 Kr. e. itt erödött építtetett amelynek romjai Firenzében adták ki, ez utóbbit Levantini-Pieroni
Klopp-kastély közelében máig is láthatók.
elszavával.
Binger, Louis Gustave, francia tiszt és afrikaBinion (franc.) a. m. ambo (1. 0.).
utazó, szül. 1856 okt. 14. Straszburgban. Három
BinÍ8,kisk. Krassó- Szörény vm. bogsáni j.-ban,
Ízben hosszabb ideig idzött Szenegambiában s a '1910) 1838 oláh lak. u. p. és u. t. Románbogsán.
francia kormánytól segélyt kapott arra, hogy
Binn., növénynevek mellett Binnendyk SiÉszak-Afrikát a fels Nigertl egész a guineai mon nevének rövidítése. Binnendyk 1869. Buitenpartig bejárja. B. 1887. utazott el Bammakából zorgban (Java) kertész volt. Megh, 1883.
Tenetun át Szikazóba s déli irányban Kingig. Itt
Binne, a Rhone mellékvize Wallis svájci kanmegáUapította, hogy a térképeken eddig jelzett tonban, több patak egyesülésébl ered
17 km.
Kong-hegység nem létezik. Kongból É. felé vette hosszú folyás után Viesch közelében torkollik.
útját, majd K.-re s D.-nek, októberben elérte Völgyében készítik a legjobb waUisi sajtot ritka
Grusszin át Szalagát, azután Kintampot és Bon- ásványairól is ismeretes.
tukut. Kongban csatlakozott az elébe ment TreichBinnenalster, 1. Alster.
Lamplénenal s ezzel egjütt az Akba mentén Nag5'Binnit (ásv.), két ásványnak is a neve. Az egyikBassamig haladt. A piebai, kongi és bontukui törzs- rl Prior és Spencer angol mineralógusok kimufnökökkel kötött szerzdésekkel nagj* területe- tatták, hogy a fakóércnek tennantit nev fajtáket vont francia befolyás alá s új utat nyitott a jával azonos a másik pedig a Duf renoysit nev
kereskedelemnek Nagy-Bassam francia kolónia ásvánnyal azonos.
felé. Utazását a Buletin de la Société de géogBinocle (franc), magyarosan hinokli, mindraphie-ban írta le (Paris 1889, térképpel). B. 1892. két szemre való szemüveg, vagy színházi látócs
új expedíció élére állt, hogy az asantik területén a binokuláris, két szemnek való. Monocle, egy
francia és angol határt Lamb angol kapitánnyal szemre való szemüveg.
együtt megállapítsa. Több évig kormányzója volt
Binócz, kisk, Pozsony vm. nagyszombati j.ban,
a francia Elef^tcsont-partnak. Munkái Escla- (1910) 526 tót lak. u, p. Nádas, u. t. Szomolány.
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Binokuláris látás, a két szemmel való látás,
Látás, Sztereoszkópos látás.
Binokuláris mikroszkóp, olyan berendezés
mikroszkóp, hogy egy megfigyel mind a két szemével, ill. két megfigyel egy-egy szemmel, de
egyszerre szemlélheti vele ugyanazt a tárgyat.
Rendesen csak egy objektivje van, az onnan kilép sugarakat tükrözéssel osztják kétfelé s vezetik a két okulárcsöbe, de az els célra (gyenge
nagyítással) olyat is készítenek, amely két külön
mikroszkópból áll és sztereoszkópikus képet ad.
Binokuláris távcs, két egymással összekötött
távcs, melyen egyidejleg mindkét szemmel lehet a tárgyakat szemlélni. Az egyes távcsövekben
létrejöv képek a két szem ideghártyájának megfelel helyeire esvén, térbelileg kidomborodó kép
érzetét okozzák. Ez a B. távcs felönye. Csak kisebb távcsöveket készítenek ily szerkezettel, a
használatos sztnházi, tábori, utazási távcsövek
rendesen ilyenek. A sztereoszkópikus hatás növelésére az újabb prizmás távcsöveken (1, o.) az
objektívek a két szem távolságánál messzebb
vannak egymástól.
Binom (kéttagú), két szám összege v. különbsége. Az a-\-b binom közönséges egész kitevj
hatványainak képzésére vonatkozó
1.

(a

+ hr = a" + [f)a-'h + (fja'^-'b^ +

...

—

BInz

radnia. A binomiális együtthatók ezen általánosítása szerepel a Newton-^^l származó
(1

+ X)- = + (^)x + {^^x^Jr...{^y+
1

...

binomiális sorban, mely \-\-x tetszleges hatványainak elállítására tanít, ha x abszolút értéke
kisebb mint 1.
Binom egyenlet, baloldala csak két tagból
ilyen

x^

áll,

— a = Q.

Ezen egyenletek tisztán gyökvonással megoldhatók, és minden más, tisztán gyökvonással
megoldható egyenlet ilyen B. egyenletek sorozatára vezet. Haa
1, akkor az egyenletek egy

=

igen fontos faja
zik, ha t. i. az x°

a körosztási egyenlet keletke1
egyenletbl eltávolítjuk
ama gyöktényezket, melyek hasonló, de alacsonyabb fokú egyenleteknek is tényezi. A primszámfokú B. egyenlet a Galois-féle egyenletek
legegyszerbb esete éppen ügy, mint a primszámfokú körosztási egyenlet az Abel-féle egyenletek
legegyszerbb esete. V. ö. Jordán Traité des substitutions c. alapvet munkáját. III. könyv, vagy
König, Bevezetés a felsbb algebrába 116. 1.
Binomiális együtthatók, 1. Binom.
:

— =

Binomiális képlet, 1. Binom.
Binomiális sor, 1. Binom.
Bintang, a Malakka-félszigettöl hajózható csa-

tornával elválasztott sziget, Battamtól keletre.
1000 km2 területtel és mintegy 15,000 lak. Körülötte sok apró sziget van ezek egyikén, Tandzso
szerepl
Pinangon van Riu (Riouw) kikötváros, amelyrl
n {n—l )(n—2)...{n—k+l)
(n\_n{
az egész csoportot is Riunak (1. o.) hívják B. a
\k)-i:
hollandusoké.
Bin Tepe (a. m. ezer domb) névvel illetik a töegyütthatók a binomiális együtthatók. Ezek megrökök a régi Sardes nekropoliszát, egy sor sír domfelelnek az
bot, amelyeket a lidiai királyok sírjainak tartanak.
Binturong (áiiat), az Ardictis binturong népies
nevezetes egyenletnek, melynek alapján bármely neve.
hatvány együtthatói a megelz hatványéiból
Binue, 1. Benue.
pusztán összeadással meghatározhatók. Ezen alapBinyon, Laurence, angol költ, szül. 1869 aug.
szik a Pascal-íélQ háromszög
jelenleg a British Museum
10. Lancasterben,
könyvtárosa, mint ilyen szerkesztette a Cata1
logue of English drawings in the B. Museum
1
1
egyenletet binomiális képletnek nevezzük, a benne

;

;

(A)+a)=(to

12
13
14

6

1

10

10
15

20

1

5
15

Els

költe-

követték: Lyrie poems (1894); Poems (1895);
Porphyrion and other poems (1898) London vi-

1

6

1

;

sions (1895) Deathof Adam (190.3) ós England and
other poems (1909). Színmveket is írt Paris and
Oenone (1906) Attila (1907) mind a kettt Lon-

stb.

;

+ =

E

é. k.).

ményei PhiUips és még két más költ társaságában jelentek meg Príma vera címen (1890). Ezt

1

4

6

5

1

munkát (London 1898—1907,

1

3

háromszög csúcsa az (a
1 egyenlet jobb
fe>
következnek az els, második, hardonban mutatták be. Irt ezenldvül tanulmányt az
madik stb. hatvány együtthatói. így pl.
ázsiai, fkép a japán ós kínai mvészetrl.
:

;

oldala. Alatta

+ &«
+ 3 a&« +

(a+6)jr=a«+2afc

(a

+ = a" + 3
&)8

a^'ö

Binz, Kari, orvostanár,
fe».

Az í^j binomiális együttható fogalma fentebb

(n\

_ n(w— l)...(n-fc-f

\k)-

1.

2....

1)

k

szerint kiterjeszthet w-nek tetszleges értékeire,
csak A:-nak kell közönséges egész szánmak ma-

szül.

Mosel melletti

Bemkastelben 1832 júl. 1. A gyógyszertan rendes
tanára volt a bonni egyetemen; 1908. nyugalomba
vonult.

Ó

alapította a bonni gyógyszertani inté-

Számos

kísérleti dolgozatai közül különösen azok fontosak, melyek a kinin lázcsökkentö
hatásával foglalkoznak. EzenkívíU nagyobb munkái Grundzüge ker Arzneimittellehre (Berlin, 13.
kiadás, 1901) Vorlesungen über Pharmakologie
zetet.

adott képlete

;

:

;

(u. 0., 2.

kiad. 1891).

:

;

—
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Biológria

Binzer, AuguM Dániel von, német író, szül.
Kiéiben 1793 máj. 30., megh. Neissében 1868 márc.
20. A jenai burschenschaft kiváló tagja volt s
több kitünö, még ma is ismeretes deákdalt írt.
Késbb leginkább idszaki vállalatoknál mint szerkeszt vag>' munkatárs dolgozott. Egj'ideig az
Allgemeine Zeitung bels dolgozótársa volt. Elete
utolsó éveit Linzben s Ausseeban töltötte. Beér
A. T. álnévvel elbeszéléseket s novellákat adott

Biogeneükai alaptörvény, a szervezetek
egyéni és törzsfejldése folyamán nyilvánuló parallelizmust fejezi ki. A B. szabatos fogalmazása
Haeckel Erntl származik. Eszerint az egyén
fejldése nem egyéb, mint a törzs fejldésmenetének gyors és rövidített ismétldése. Ezt az ismétldést azonban Haeckel sem veszi betszerinti értelemben, mert az egyén fejldésébl itt-ott kiesik a törzs si fejldésmenetének egyik-másik
foka, azonfelül az embrió vagy a lárva fejldéski (1836).
összetett szókban.
menetébe új fokozatok is ékeldhetnek, amelyek
Bio- (gör.) a. m. életBioaritmetika (gör.) a. m. az emberi élettar- másodlagos szerzemények és így a törzs fejldésmenetével semmiféle összefüggésben sem állanak
tam átlagos kiszámítása.
Biobio, 1. Chile köztársaság legnagj'obb folyója; Haeckel ezért megkülönbözteti a megzavart fejaz Andokban, a Lontjuimai tzhányónál levöHuch- ldést (roenogenesis) a zavartalan fejldésmenetaeltui-tóból ered 370 km. hosszú folyás után Con- tl (pcdingenesis), mely a törzs fejldését hen
cepcion alatt a Csendes-óceánba torkollik legna- megismétli.
Biogenezis, ellentétben a B/yux mozaik-elmégyobb mellékvize a Rio Vergara. Vízben való gazdagsága dacára csak a Vergara torkolatáig men- letével és Weismann csíraplazmaeLméletével
nek föl rajta sekély járatú hajók.— 2.B; Chile egyik Herticig szerint a B. elmélete azt a tételt áUítja
tartománya a fels B. mindkét partján 10,769 km* fel, hogy a fejldés els kezdetétl a petesejt oszterülettel és {1907) 98,035 lak. Az Andok a Calla- tódásából keletkezett sejtek szoros kapcsolatban
qui csúcsban (2972 m.) érik el legnagyobb magas- állnak egymással és hogy ez a fejldési folyamat
ságukat sík részét sok helyen homok takarja
alakulását lényegesen befolyásolja. A sejtek kéezeket leszámítana termékeny. 3 departementora sbbi tulajdonságaikat nem maguk határozzák
oszlik, ú. m. Laja, Nacimiento és Muichenre. F- meg, hanem ezeket meghatározzák azok a törvévárosa Los Angeles (1. 0.).
nyek, amelyek az összorganizmus mindenkori
Bioblasztok (gör.). Alimaim szerint a legtöbb íejldése fokán az összes sejtek együttmködésésejt protoplazmájában minden elkészítés nélkül bl jönnek létre.
látható vagy festéssel elttintethet részecskék,
Biogenia(gör.), az él lények fejldéstana a legmelyeket elemi szervezeteknek, vagyis az él tágabb értelemben. A B. magában foglalja az éllények oly legkisebb részeinek tartott, melyeken lények egyéni és törzsfejldésérl szóló tanokat,
az elemi életjelenségek észlelhetk. Szerinte a vagyis az ontogeniát (1. o.)és a phylogeniát(l. o.).
baktériumok szabadon él B. Altmann felfogásáBiograd, 1. Bielográd.
nak ma már csak történeti értéke van. B.-nak
Biográfia (gör.) a. m. életleirás ; autóbiográfia,
nevezi Herticig 0. a sejt magjának önállóan nö- önéleti-ajz.
veked és szaporodó részeit. Szerinte a B. az örökBiográfns (göy.) a. m. életrajzíró.
lés közvetíti.
Biokémia, 1. Életvegytan.
Biobu, japán falellenz (spanyol fal), melynek
Biokovo. hegj'hát Dalmáciában a Cetina és
állványa festett diszú papírlapokkal van be- a Narenta völgye közt Macarascától É.-ra a Szveti
vonva. A legnagyobb méret B. hat részbl áll Juróban (1762 m.) éri el a legnagj'obb magasés rendesen két-két B. összetartozik és a kett- ságát.
nek hat-hat, összesen tizenkét mezején összetarBio Ica, régebben területmérték Olaszországtozó ábrázolások vannak, de esetleg mindegyik ban. Bolognában 1 B.
191 tavole r= 28317 ár,
ábrázolás önálló is lehet.
Perrarában 1 B.=6 starap=65 239 ár. Barmában
Biocoenosis (gör.), szószerinti fordításban 1 B. 72 tavole =308- 144 ár.
életközösséget jelent. Ezt a biológiai mesterszót
Biolichnion (gör., a. m. életmécs), emberi vérMöhius K. alkalmazta elször az egj" helyen (pl. bl készült éghet folyadék, melynek a babona
fán, hangjabolyban, mocsárban, tóban, erdben, szerint jelentsége volt az illet egyén sorsára.
réten, korallszirten stb.) él szervezetek összesséBiolitrh, éllények alkotta kzet, milyen pl. a
gének és egymástól, meg az illet helyen ural- záton>Tnész.
kodókörülményektl való függségnek jelölésére.
Biológia, tágabb értelemben az él lényekkel,
A B. tehát azt a törvényszer kapcsolatot fejezi növényekkel és állatokkal foglalkozó tudományok
ki, mely az egy helyen él szervezeteket egymás- összessége, vagyis a B. magában foglalja az emhoz fúzi.
bertan (antropológia), állattan (zoológia) és nöBiodinamika, Haeckel szerint az általános vénytan (botanika) összes ágait, st az slénytant
életmködésekrl szóló tan, vagyis a B. nem egyéb, (palaeontológia) is. Ebben az értelemben a B.-nak
mint legtágabb értelemben vett élettan (physio- három
része van
logia).
1- Morfológia, mely az él szervezetek alakbeli
Biofizika, a fizikai (állati) életjelenségek tudo- viszonyaival foglalkozik. Részei a növény- és álmánya.
latanatómia, hisztológia stb.
Biogén (gör.). Verwom M. tübingeni flziológus
2. Fiziológia, mely az él lények életjelenségeit
szerint az állatok és növények élanyagának az tanulmányozza. Részei az általános és részletes
a föltevéses, rendkívül bonyolódott összetétel növény- és állatélettan stb.
része, melynek kémiai változásától függ a sejtek
3. Émbríológia, mely az él lények fejldését
életmtiködése.
ismerteti. Részei a szervezetek egj'éni fejldéstana
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törzsfejldéstana (phylogenia).
helyet foglal el a morfológia és fiziológia között, amennyiben van morfológiai és fiziológiai része az elbbi a fejldés alaki
viszonyait ismerteti, az utóbbi pedig a fejldés folyamán nyilvánuló életjelenségekkel foglalkozik.
Szkebb értelemben B.-nak nevezik az él szervezeteknek a környez természethez való viszonyát, életmódját, szokásait stb. tárgyaló tudományt ez utóbbi szkebb értelemben vett B.-t
az újabb szerzk Haeckel-t követve, oekológiának, azaz háztartástannak, vagy Dahl-t követve
biocoenotikának nevezik.
B.-nak nevezik azonkívül némely szerzk az
állatok életszokásairól szóló tant, tehát a tágabb
értelemben vett B.-nak azt a részét, melyet helyesebben ethológiá-nak (1. o.) kell neveznünk.
Legújabb idben némely szerzk a B.-t annak
a tudománynak a megjelölésére használják, melynek feladata az élet jelenségeit a sejtben végbefolyamatokkal megmagyarázni, a sejt életjelenségeit pedig lehetleg kevés alaptörvényre
visszavezetni. A B. ezen értelmezésének alapgondolata az a tapasztalat, hogy az összes él szervezetek sejtekbl állanak és a soksejt szervezetek is egyetlen sejtbl fejldnek és hogy az összes
életjelenségek, betegségek stb. a sejtek életjelensógeire vezethetk vissza. Ilyen értelemben használják a B.-t fleg a cytológusok, vagyis azok a
biológusok, akik a sejt szerkezetének és életjelenségeinek vizsgálatával foglalkoznak.
Olyan munka, mely a B.-t a tudomány mai állásának megfelelen tárgyalná, éppen a B. roppant nagy kiterjedése miatt, nincsen a világirodalomban. Egyes részeit azonban számtalan összeismerteti. V. ö. Erdmann, Geschichte
foglaló
der Entwickelung und Methodik der biologischen
Naturwissenschaf ten (Kassel 1887) Franceschini,
Die B. als selbstándige Wissenschaft (Hamburg
1892) Kassovitz, AUgemeine B. (Wien 1899, 3
köt.) D. Hertwig, Die Entwickelung der B. im
XIX. Jahrhundert(Jena 1900) Beinké, Einleitung
in die theoretische B. (Berlin 1901)
Zeitschrift
für B., begründet von Buhl, Pettenkofer, Bit u.
a. (München 1865—1902, 43 köt.)
Biologisches
Zentralblatt (Erlangen, Leipzig 1881); Hertmg
0., AUgemeine Biologie (Jena 1909).
Biológiai alaptörvény v. Pflüger-Arndt-féle
törvény, azt fejezi ki, hogy az ingereknek az életfolyamatokra való hatása mint függ össze az inger intenzitásával. Általában azt tapasztalhatjuk, hogy gyenge ingerek az életet felgerjesztik,
közepes ingerek az életfolyamatokat elmozdítják, ers ingerek azokra gátló hatással vannak,
túlers ingerek pedig felfüggesztik.
Biológiai állomások, 1. Állattani állomások.
Biológiai reakció, az a tünemény, hogy az élszervozet a belejutott idegen anyagokkal (fehér(ontogenia) ós

Az embriológia köztes

;

;

men

m

;

;

;

;

;

;

szemben specifikus védanyagokat termel,
1. Immunitás.
Biológiai vérkimntatás, a szervezetnek azon a
tulajdonságán alapszik, hogy az idegen fehérjékkel, így az idegen vér fehérjéivel szemben is
olyan anyagokat termel, amelyek azt a bizonyos
fehérjét oldatából kicsapják. Ez a termeldött
anyag szigorúan specifikus, úgy hogy csak azzal

jékkel)

—

Bion

a fehérjével ad csapadékot, amelyikkel szemben
képzdött, de mással nem. Ha ember vérsavójával oltunk be egy állatot, pl. nyulat, akkor annak
vérében egy olyan anyag fog megjelenni, amely
embervérsavójával (illetleg a benne lév fehérjékkel) csapadékot ad. Ezt felhasználhatjuk az
embervér felismerésére, mert ha a kérdéses vérfajta a beoltott nyúl vérével (illetleg vérsavójával) csapadókot ad: annak embervérnek kell
lennie. A biológiai vérkimutatásnak nagy törvényszéki jelentsége van. A kimutatást feltalálói után Úhlenhuth-Weidanz-féle reakciónak is
nevezik. L. még Immunitás.
Biológiai víztisztítás, a hulladékanyagokkal
szennyezett vizek biológiai folyamatok által való
megtisztítása. Ma két szisztéma szerint végzik
a rothasztó kamra-rendszerrel és az oxidáló eljárással. Az oxidáló eljárásnál a vizet egy kokszszal, kaviccsal, kovafölddel, tégladarabokkal stb.
megtöltött tartón szrik keresztül, amely szenynyezéseit visszatartja. A tiszta víz lefutása után
a tartót néhány óráig üresen hagyják, amikor is
a visszamaradt szerves piszkot az oxidálóban él
baktériumflóra felemészti, eloxidálja. A rothadó
kamra-rendszernél az eljárás tökéletesen megegyezik az elbbivel, csakhogy a vizet, mieltt
az oxidálóba bocsátanak, megfelel tartóban 24
óráig rohasztják. Újabb vizsgálatok szerint ez
teljesen nélkülözhet. Hosszabb használatnál az
oxidáló
anyaga eldugul úgy, hogy kimosásra, felfrissítésre szorul. A B. akkor ajánlható,
ha a víznek nagyobb fokú tisztasága szükséges az
általa nyert víz kiválóan alkalmas öntözésre.
További elnye, hogy nem terjeszt kellemetlen

szr

;

szagot.

Biomagnetizmas a. m. állati mágnesség (1. o.).
Biomantika (gör.), jövendmondás,, az élettartam megállapítása bizonyos jelekbl. Átvitt értelemben orvosi mszó s azokat a vizsgáló módokat jelenti, amelyekkel megállapítható, hogy az

vagy halva született-e ?
Biomechanika (gör.), az él szervezetekben

újszülött élve

mköd mechanikai erkrl szóló

tan.

Biomer, Haeckel szerint az összes szervezetek
legegyszerbb része, melyen még életjelenségek
észleúietk.

Biometria (gör.), a statisztikai módszerek alkalmazása biológiai problémák, pl. a változóság
(variabilitás) és az öröklés tanulmányozására.
1901 óta Biometrika címen önálló folyóiratot nyitottak az ilyen irányú, nagyobb számú, rendszeres mérésen alapuló dolgozatoknak. Ez iránynak
megalapítói Galton, Weldon, Daivenport stb.
Bion, e névvel jelöli Haeckel azokat az állategyedeket és az állatok testének ama részeit, melyek önállóan tudnak élni. L. Egyén.
Bion, görög bukolikus, azaz pásztori dalok köl:

tje, Theokritos kortársa és utánzója a Kr. e. III.
sz. elején, Szmirnából. Szicíliában élt és ott halt
meg mérgezés következtében. Ránlc maradt 17
kisebb, töredékes költeménye s egy 98 hexameterbl álló, kedves, érzelmes regekép Adonis siratása (német fordítással kiadta Wilamowitz-Moellendorff, Berlin 1900). Többnyii'e Mosc hosszal
együtt adják ki (Ziegler 1868), magyarra fordította
Vályi Nagy Ferenc, (Sárospatak 1811), P. Thew:

;;

:

Blondl-Heldenhaln-féle festék

Biotoxin
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rewk Emil (Józsa c. verseskönyvében. Pest 1862) 1806. a Bureau des longitudes-ön alkalmazták.
Gay Lussacot els léghajó-ütjára elkísérte 1806
ifj. Reményi Ede (Élet II. évf., 201 !.)•

és

;

Biondi-Heidenhain-féle festék, I. Triacid.
Bionomia igör.), tágabb értelemben a szerves
szkebb értelemben
élet tön'ényeiról szóló tan
annak a tudományágnak neve, mely a szervezeteknek egymáshoz és a környezethez való \iszonyát kutatja.
Biontológia (gör.), az éllényekrl szóló tudományok összfoglalata. Újabban e néven az állattant és a növénytant foglalják össze.
;

Biophaenomenologia

(gör.),

az élet nyil-

vánulásí^iról szóló tan.

Biopbytam DC. (növ.) az Oxalidaceae (Madársóskafelék) család génusza, melynek 20-nál
több faja Ázsia, Afrika, Amerika tropikus vidékein él. Levelük szárnyas, sok levélkébl áll s
ezek ép oly érzékenyek, mint a Mimosa levelei.
Bioplazma,

Plazma.

1.

Biorbitális szög, a szemüregek (orbita) közepén álló tengelyek meghosszabbít\'a egy szöget
zárnak be a B.-szöget E szög szárai elöl a tekintet széttérését mutatják.
:

Biorhiza tiuat),

leras terminális.

1.

Biose v. disaccharid, két monose (monosaecharid) egyesülésébl származik; vízfelvétel mellett széthasítható az alkotó két monoséra. L.
Szénhidrát.

ment, hogy

itt

Franciaország nagy délkörmé-

rését folj-tassa. B. a

tudományban

tisztán tapasz-

szempontból indult ki és minden bölcseleti elmélkedést kerül. Különböz irányban tett
vizsgálataival a fizikát lényegesen elmozdítá.
Aragoval a nehézségi ert legpontosabban mérte
meg Parisban tle ered az egj'etlen létez közvetetlen mérése a hangterjedés sebességének szilárd
testben. Arago-val együtt megmérte a gázok törési együtthatóit, ö fedezte fel az egytengelj-^ kristályok ketts f énji;örésének különbségét sokat
foglalkozott a színgyrkkel, melyeket sarkított
fényben a vékony kristálycsiszolatok mutatnak, ó
alapította az optikai cukormérést is. Ezek a munkái,
úgyszintén a mágnességre és elektromosságra vonatkozó vizsgálatai is igen fontosak. A Savart-ral
véghez\'itt észlelések azon errl, melyet egy áram
egy mágnes-tre gj-akorol, a B.-Savart-féle törvénjTe vezettek, mely lényeges támasza az Ampére-féle mágnesség-teoriának. Mvei
Analyse
du traité de la mécanique céleste de Laplace (Paris
1801) Essai de géométrie analytique (u. o. 1802)
Traité élémentaire d'astronomie physique (u. o.
1805) Traité de physique experimentáló et mathématique (u. o. 1816, 4 köt.) Traité élémentaire de
physique experimentáló (u. o. 1818—1821, 2 köt.,
németül Fechner által bvítve, 2. kiad. Nürnberg
1828—29, 5 köt.) Sajátságos fényelméletét: Recherches expérimentales et mathématiques snr les
mouvements des molécules de la lumiére autour
de leur centre de gravité c. mvében (Paris 1814)
adta el. Mint történetíró B. a következket közölte Mélanges scientiflques et littéraires (Paris
1858, 3 köt.), melyben nevezetes matematikusok
és fizikusok életét írta le. Az egyiptomiak, indusok
és kínaiak csillagászatával is foglalkozott és ezekrl közölte Recherches sur plusiem-s points de
Tastronomie égyptienne (Paris 1829) Recherches
sur l'ancienne astronomie chinoise (u. o. 1840) és
Études SUT l'astronomie üidienne et sur l'astronomíe chinoise (u. o. 1862) c. mveit. Arago-val
együtt írta Recueil d'observations géodésiques,
talati

;

:

:

;

;

;

Biostatica

adott viszonyok közt az
egészség és az élettartamnak tana.

Bio82déra

(gör.),

(gör.),

az a réteg, melyben bizonyos

v^y természeti jelenség végbemehet,

8zer\'es élet

elején Méchain-nal és Arago-val Spanyolországba

ily értelemben a levegtakaró atmoszféra, a viztekaró hidroszféra, a fénykör fotoszféra.
Bioszkóp, 1. Kinematográf.
Biot, 1. Edouard Coiistantin, B. Jean Baptiste (1. o.) fia, szül. 1803 júl. 2., megh. 1850 márc.
12. Miután a politechnikumot elvégezte, 1824. el-

:

kísérte atyját olaszországi tanulmányútjára azután Franciaország els vasútjának, a lyon-st.étiennei vonalnak építését vezette. Betegeskedése
miatt lemondott állami alkalmaztatásáról s idejét
Kína közállapotainak tanulmányozására fordította. Tanulmányainak eredményei Dietionnaire
des villes et arrondissements de lempire chinois (Paris 1842); Essai sur l'histoire de rinstruc- astr. et phys. e. könyvét (Paris 1824).
tion publique en Chine (1845, 2 k.)
Chine et
Biotán (ásv.), az anortit-földpátnak egy változata,
Indo-Chine (1846) Le Tcheou-Li (1851, 2 k.), mely különösen a Vezúv kzeteiben található.
amely az ó-kinai állami szertartáskönyvnek forBiotit (ásv.), magnéziumcsillám, képlete
;

:

;

:

:

;

;

dítása.

(H,K),(Mg,Fe),(Al,Fe),Si,0,,;
B., Gustave Joseph, belga rézmetsz, szül. egyhajlású rugalmas, sötétbarna-fekete táblák
Brüsszelben 1833 jan. 1., megh. Antwerpenben a prizmaszög közel 120"; a prizmalapokon kívül
1905 márc. 14. Calamattának volt tanít^•ánya és mindig ki vannak fejldve az oldallapok, úgy
Belgiumban a reprodukáló rézmetszés legkivá- hogy a táblák közel szabályos hatszögesek. Kélóbb képviselinek egjike. Kiemelendk metsze- miai tekintetben vele azonos az anomit, amely
tei Rafael Galatea diadala, Correggio Madonna tle csak optikai tekintetben tér el. Mindkét csildella scala. Vérhas Az iskolák fölvonulása, Met- lám sok erupti\-u8 kzetnek lényeges elegyrésze,
sys Mária Magdolna, festmények, I. Ferenc József ú. m. gránit, trachit, andezit, csillámpala. L.
képmása Angeli festménye után (1873) stb.
Csillám.
3. B., Jean Ba^/iííe, francia fizikus, szül. ParisBiotomia (gör.) a. m. életosztás, egyértelm
ban 1774ápr.21.,megh.u.o.l862febr.3.Látogattaa az állat- és növényboncolástannal.
párisi Eeole politechnique-t egy ideig a tüzéredBiotoxin, a kiválasztási termékek, de ktUönél szolgált, azután a matematikát és a természet- nösen a vizelet, ha a véráramba juttatjuk, mértudományokat tanulmányozta: mint a fizika tanára gezést okoznak. Ezt a mérgez hatást egy toxintanított Beauvaisban 1800. a Collége de Francé nak, a B.-nak tulajdonították; azonban a vizsgátanára lett ; 1804. a párisi obszer^'atóriumon és latok arra matatnak, hogy Uyen ktUönleges toxin
2.

:

:

:

:

:

;

;

!!•

-

Biozofia

324

-

Birch

maradék 7-re vonatkozólag, mert nem található oly szám, melynek 4. hatványa 7-tel osztva,
maradékul 3-at adna.
Biquet (franc, ejtsd Wké), aranymórleg.
Birák (héb., sófetim). így hívták Izrael népépedig a benne lév káliumsók. leukomainok (1. o.)
nek, vagy egyes törzseinek fejeit, akik Józsua
stb. okozzák. L. Toxikus koefficiens.
halála és az izraeliták els királyának (1. Saul)
Biozofia (gör.) a. m. életbölcsesség.
Biparietáíis átmér, a koponya legnagyobb uralkodása közötti idkben (XIII— XI. sz.) a népet
harántátméröje, a két tuberculum parietale közti kormányozták. Igazi feladatuk az igazságszolgáltávolság kb. 15 cm. Újszülöttnél 9V4 cm- szülé- tatás volt, de inkább választott fejedelmeknek tekintették magukat, akiknek feladata az ország
szetben fontos.
Bipeda (lat.) a. m. kétlábú. B névvel jelölték védelme a szomszéd néptörzsek ellen így tekintette ket a nép is és megválasztásuknál ez a szema régibb rendszerezök a kétlábú állatokat.
pont volt irányadó. Csak három olyan bíróról van
Bipennis (lat.) a. m. kétszárnyú.
Bipinuaria (áiiat), a tengeri csillagok (Aste- tudomásunk, akik mködésük súlypontját az igazságszolgáltatásban látták. Bzek közül az egyik
roidea) szabadon úszó lárvája.
volt (1. Debora), a másik pap (1. Éli) és a harBiplán, 1. Repülgépek.
Bipoláris (növ.) a. m. kétcsúcsú. B névvel il- madik próféta (1. Sámuel). A hsiességtikkel kiletik azokat a növényeket, amelyek a legegysze- vált B. közül a legnevezetesebbek Éhud, Gideon,
rbb alkotásuakkal szemben, amilyenek pl. a Jiftach és Sámson (1. 0.). A B. intézménye a föníbaktériumok, a kék és kovamoszatok, testük ki- ciaiaknál is fennállt.
alakulásában két ellentétes véget, alapot és csúBirák könyve, az ószövetségi szentírásnak az
csot tüntetnek fel. Az egyik (1. Bázis) általában a könyve, amely az izraeliták történetét a birák
a helyhez kötést, a másik a növekedést teljesíti korszaka nagyobb része alatt egészen Sámuel pró(apikális vég). A növényi test ezirányú differenci- féta születéséig tárgyalja. A könyvben, amely 21
áltságával a virágtalan növények közül már a fejezetbl áll, meg kell különböztetni a könyv
Conjugatáknál találkozunk, a legváltozatosabban részét (1—16. fej.) a függeléktl (17—21.), amely
azonban a zöld, barna és vörös moszatok csoport- igen régi és vallás- meg kultúrtörténeti tekintetjában. A magasabb rend virágtalanok és azösz- ben nagyon fontos adatokat tartalmaz.
továbbá 1. Bonitálás és
szes virágos növények B. volta a gyökér és a szár
Birálat, 1. Kritika
ellentétes irányú kialakulásában nyilvánul. A vi- Váltóhírálat.
rágos növények növekedését osztódó szövetbl
Biráió választmány (állandó). A törvényhatóálló tenyészökúp, az alsóbb rendüekét egyetlen sági bizottság által saját kebelébl 5 évre válaszB. csírázás, 1. Spóra. tott öttagú testület, amelynek elnöke a fispán,
sejt, a vezérsejt vezeti.
Bipoláris dúcsejt, idegsejt, melybl két nyúl- akadályoztatása esetében az alispán, városi törvány indul ki. A két nyúlvány lehet közel egy- vényhatóságban a polgármester. Feladata az, hogy
máshoz (geminipol sejt) vagy a sejt két ellen- másodfokon döntsön azon határozatok felett, ametett sarkán (oppositopol sejt). Van köztük olyan, lyeket a törvényhatóság igazoló választmánya
amelyet spirális rostok fonnak körül. L. Ideg- elsöfokon hoz a) a virilis bizottsági tagok név-

nincsen, a mérgez hatást egyéb alkatrészek jelenlétével magyarázhatjuk. így pl. a kilélegzett
levegbl lecsapódott pára mérgez hatása desztillálón ammóniahatás a vizelet mérgez hatását
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jegyzékének összeállítása, ül. kiigazítása, h) a binévvel a szervezetek el- zottsági tagok választása és c) bizottsági tagnak
terjedésének azt a sajátszerségét jelzik a bioló- a tagsági képesség idközi elvesztése miatt való
gusok, hogy Földünk legészakibb és legdélibb kizárása kérdésében. A B. határozatai ellen a
tájain ugyanazon vagy egymáshoz nagyon ha- közigazgatási bírósághoz lehet panasszal élni.
sonló állat ós növényfajok élnek, melyek a közbeBirár v. huráliungúz, Amur-vidéki néptörzs
es területeken teljesen hiányzanak. Mostanáig (Ázsia ÉK.-i szélén), a Bureja és Seja összefolyáazonban még csak kevés olyan állat- és növény- sánál. Kitn vadászok. Ma már kivesz félben
csoportot ismerünk, melynek fajai biztosan ilyen vannak a B.-ok az oroszok terjeszkedése miatt.
bipoláris elterjedésüek.
Birara, szigetek, 1. Új-Pomm^ránia.
Bipon tinók (Editiones Bipontinae), így neveBiráskodás, 1. Biró, Birói Jiatalom, Birói
zik az 1779 óta a zweibrückeni hercegi nyomda hatáskör, Birói illetékesség.
(Bipontium) által nyomatott görög és latin klaszBirbantc (ol.) a. m. huncfut, gazember.
szikusok kiadásait.
«hÖ8ök
Birbum (hindu neve VJiirahhumi
Bipontium, Zweibrücken latin neve.
földje»), város Bengal indiai brit presidency BardBiquadrát a. m. negyedik hatvány. így pl. 3 van kerületében 4548 km" területtel, 800,000 lak.
biquadratuma
81, viszont 3 bi- Igen jól öntözött földjón fleg rizstermelés és
quadratikus gyöke 81-nek.
B. alak, több vál- selyemhernyótenyésztés folyik, vasbányászata és
tozónak valamely racionális egész fiiggvénye, ipara jelents.
ha nünden egyes tagjában a változók kitevinek
Birch (eiftad: börcs), Samuel, angol archeológus,
összege négy.
B. egyenlet, negyedfokú egyen- szül. Londonban 1813 nov. 3., megh. u. 0. 1885
let (1. 0.).
B. maradék, a számelméletben egy dec. 27. A British Museumnak 1861 óta öre volt.
szám (a) valamely más számra (p) vonatkozólag, Foglalkozott görög ós római rógészettel,valamint
ha található olyan biquadrát, mely ^vel osztva, numizmatikával, etnográfiával ós az ékírásokmaradékul a-t ad. így pl. 2 biquadratikus mara- kal is. Fbb munkái Gallery of antiquities (Londék 7-re vonatkozólag, mert pl. 5*
625 osztva don 1842); History of ancientpottery (1858, 2. ki7-tel, maradékul 2-t ad; ellenben 3 nem biquadra- adás 1873)
Description of the coUection of anrendszer.
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cient marbles in the British Museum (1861! ; Rhind
papyri U866); Inscriptions in the hieratic and
demotic character from the colleetions of the Brit.
Mos. (1868); Ancient history from the monuments Egj-pt (1875).

Blrlngrvár

Blreniis

Birch-Hirschíeld, 1. Adolf, német romamsta,
1891 óta tanár a lipszül. 1849 okt. 1. Kiéiben
csei egyetemen. Munkái: Die Sage vom Grál
(1877); Geschichte der französisehen Litteratur
seit Beginn des XVI. Jahrh. (1. köt., 1889). A H.
Suchier társaságában kiadott nagy francia irodalomtörténetben (1900) ö irta az újabb kort a XVI.

m. kétsor-evezs hajó.
is, az órómai hirrus szóból), a róm. kat. papság fövege. A XIII. sz.-ig a
vállkend, misemondó ruha és a pluviale szolgált
a fej befedésére. Midn ezek használata megsznt,
sapka (pileus) hozatott be, mely valószínleg a
XVII. sz.-ban nyerte mai alakját. A B. négyszöglet, négy V. három tiggal, közepén rojttal (floccus), színét a rang határozza meg.
Birger, 1. B. Jarl, Svédország régense vagy
névtelen királya, a Folkungok házából. XI. Erich
svéd király (1250) halála után gyámja volt a

sz. óta.

királlyá

B., Fdix Viktor, német ónos, szül, Cluvensickben (Holstein) 1842., megh. 1899. Lipcsében.
Doktorrá lett 1867. Késbb a drezdai városi kórház proszektora és az örültek osztályának vezetje. 1885-ben a lipcsei egyetemre hivták meg a
kórboncolástan és az általános kórtan tanárának.
Nagyobb munkái Lehrbuch der pathologischen
Anatomie és Scrophulose und Krankheiten der

demámak. Sokat

:

;

2.

(lat.) a.

Biretam (Mrretum

választott saját kiskorú fiának, Valfáradozott a finnországi pogányok megtérítése körül és kiváló törvényhozónak bizonyult. Ó alapította Stockholm városát.
Meghalt 1266.

2. B; az elbbinek unokája, I. Ladulás Magnus svéd király fia és utóda; 1290 1303-ig a
derék Knutqon Torgil gyámsága alatt állott, 1306.
azonban Erik és Magnus testvéreivel szövetkezett
Lymphdrüsen.
Knutqon megöletésére, de kénytelen volt hatalmát
Birch-Pfeifier, Qiarlotte (Karolina), német szí- testvéreivel megosztani. 1317-ben ugj-an éhhanészn és drámaírónö, szül. Stuttgartban 1800 lálra kárhoztatta ket, de ekkor 1318. saját alattjúl. 23., megh. Berlinben 1868 aug. 24. Már na- valói lázadtak fel ellene és Dániába zték, ahol
gyon fiatal korában színpadra lépett s igen jeles 1321. meghalt.
színészn vált belle, de ebbeli jelentségét naBirgitta, 1. Brigitta.
gj'on túlszárnyalták drámaírói sikerei. A legküBirgns (állat), a remeterákok (Paguridue) csolönbözbb regények és novellák felhasználásával portjába tartozó keletindiai szárazföldi rákféleírta meg a legnagyobb siker darabjait, amelye- ség. Üregekben, maga ásta barlangokban él, fleg
ket nagyf okii érzelgsség, nem csekély szinszerü- kókuszdiókkal táplálkozik, melyeket állítólag éjjel
ség s a haíások iránt való ritka érzék jellemez. a kókuszpálma törzsérl vagdal le. A, kókuszdiót
Pompás szerepeket tudott írni s némely darabja ollójával nagy ügyességei töri fel. Állandóan a
még ma is szerepel a msoron. A legismertebbek szárazföldön él s ezért kopoltyuüregének fels
Die Waise von Lowood (Currer Bell után) Dorf része tüdvé alakult át. Legismertebb faja a
und Stadt (Auerbach után) Der Goldbauer; Der páLmatolvajrák (Birgus latro Herbst).
Glöckner von Notre Dame (Victor Hugó után)
Birhnr v. birhor, Nagpurban (El -Keletindia)
Das Kind des Glücks. Novellákat is írt.
lakó nomádéletü nép, melynél annak eltte az
Bird (ejtsd bórd), 1. Róbert Montgomery, ame- emberhúsevés széltében el volt terjedve.
rikai író, szül. 1805 febr. 5. New Castleban,
Biri, kisk. Szabolcs vm. nagykállói j.-ban, (i9io)
megh. 1854 jan. 22. Philadelphiában. Már The Gla- 1099 magyar lak. u. p. és u. t. Nagykálló.
diátor, Oraloosa és The Bróker of Bogotá c. dráBiribi (Cavagnole), Olaszországból származó,
máival is nagy sikert aratott s ezután egészen a Franciaországban szokásos szerencsejáték, mely
regényírás felé fordult. Legtöbb regényének tör- a mai lottó vagy lutri játékunkhoz hasonlít. Kocténeti háttere a mexikói spanyol hódítás. El- kás, számozott táblákkal és zacskóból húzott
szeretettel vázolja az indiánok élet\iszonyait is, megszámozott kockákkal játsszák.
melyekrl Cooper idealizáló leírásaival ellentétBiribirlik, a tajtékk-kereskedelemben az olyan
ben realisztikusabb képet ad. Legnépszerbb re- tajtékféleségnek a neve, melybl 90—150 darab
génye a Nick of the Woods (1837) volt. Korábbi fér el egy 74 cm. hosszú, 18 cm. széles és 37 cm.
müvei közül kiemelendk Calavar The Infldel mély ládába. Nagyságra nézve a második fajta. L.
The Hawks of Hawk HoUow és Sheppard Lee.
l^ajtékkö.
2. B., Isabella, 1. BÍ3h/)p.
Birilev, Alexej, orosz tengemagj', szül. 1844.
Birda, kisk. Temes vm. dettai j.-ban, (i9io) 1317 1900-ban a Földközi-tengeri orosz hajóraj panémet, oláh és magyar lak.
vasúti állomás, rancsnoka volt, 1904. kronstadti parancsnokká és
posta,- táviró- és telefonállomás.
a Keleti -tengeri flotta fparancsnokává nevezték
Birdzsán, megersített város Perzsiában, Kho- ki az vezetése mellett szerelték föl azt a hajóraszán tartományban, 18,000 lak., élénk kereske- hadat, mely Rosdestvenszkij parancsnoksága alatt
delemmel.
Japánba ment. 1905-ben mint a Csendes-ooeán
Biredzsik, város 10,200 lakossal Aleppo ázsiai hajóhadának parancsnokát, Skrydlov helyébe
török vilajetben, 125 km.-re Aleppo városától. Az Vladivosztokba küldték a béke megkötése után
Urfába vezet karavánutak állomása, fontos f- az orosz tengerészet rendbehozása végett tengeleg azért, mert itt szoktak a karavánok az Eufrá- részeti miniszterré nevezte ki a cár, de 1907. leteszen átkelni. A rómaiak idejében ezen a helyen mondott.
állott Zeugma, a keresztes háborúk korában Bírd,
Biringrár, romjai megvannak a hasonló nev
a törökök hatalmának fénykorában pedig Kalah hegyen Harmacz (1. o.) mellett, Gömör vármeBeda.
gyében.
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Birkózás

Birján, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban,

(1910) brücken hercegség részeibl és az Obersteín ura2. Az ugyanily nev fejedeEgerág, dalomból alakult.
lemség fvárosa a Zímmerbach partján, 40 km. -re
u. t. Áta.
Birjucs, kerületi székhely Voronezs orosz kor- Triertöl, vasút mellett, (1905) 2258 lak., dohány- és
mányzóságban, a Szoszna és vasút mellett, (1897) sörgyártással, élénk marhavásárokkal B. kas13,194 lak., brgyártással, élénk marhavásá- téllyal, amely egykor a Pfalz-B.-i hercegek székrokkal.
helye volt.
3. B., község Schwarzwald würtBirjussza, folyó az orosz-szibériai Irkuck és tembergi kerületben az Enz és vasút mellett, (1905)
Jenisszeiszk kormányzóságokban, a Szajámi- 2348 lak., br- és szappangyártással.
hegységben ered 400 km. hosszú folyás után az
Birkenhain, község Oppeín porosz kerület
Angarába torkol.
Beuthen járásában, (1905) 3511 lak., cink- és ólomBirjuszok, török-tatár nép, az abakan-tatárok ércbányákkal.
elszakadt ága a jenisszei (Szibíria) kormányzóságBirkenhead (ejtsd: börkenhedd), kikötváros és
ban, az Abakan mindkét partján. Jórészt már be- municipal borough, a Mersey torkolatánál, Liverolvadt a szomszéd kacsineok törzsébe.
poollal szemközt, amellyel földalatti alagút köti
Birka a. m. juh.
B.-nyáj, egy seregben járó össze, (1901) 110,926 lak., 201 ha. területet elfogbirkák.
laló dockokkal és 16 km. hosszú köpartokkal, nagy
Birkás, a. m. juhász. A birkás a Dunántúl a vasöntkkel, gép- és hajó vasgyárakkal, tehertörökök kizetése után megtelepedett, többnyire hordó-szekér készítéssel két igen szép parkkal
német eredet családok mellékneve volt, akik (Clifton- és Mersey-park). 1820-ban még kis falu
kezdetben, mint bérlk, többnyire juhászatot tar- volt, amelyben alig lakott 60 család.
tottak, bár maguk nem voltak juhászok. Késbb
Birkenthal (azeltt Brzezinka), falu Poroszelmagyarosodtak, nemességet is szereztek, de az Sziléziában, Oppeln kerületben, (i9o5) 4110 lak.,
si nemesi családoktól való megkülönböztetéské- köszénbányászattal, tégla- és agyagárugyárral.
pen birkásnak hívták ket, ami egy fogalom volt
Birkesdorf, község Aachen porosz közig, keaz idegenbl jöttei. V. ö. Hattyúffi D., AB. csalá- rület Düren (ettl 3 km. -nyíre) járásában, aRoer
dok (Turul 1907).
partján, (1905) 3785 lak., sznyegszövéssel és gépBirkatgy-gombaínöv.), aPolyporus ovinus Fr. gyártással.
ehet gomba népies neve.
Birket (arab) a. m. tó, geográfiai nevekben
Birke (növ.). Molnár Albertnél a. m. barka (l.o.). gyakran fordul el, pl. B. el-Kerún (Fajjumtól
Birken, Siegmund von (elbb Betulius), német E.-ra),B. Mariut (Mareotis) stb.
író, szül. 1626 máj. 5. Wildenstein cseh faluban,
Birkis, kisk. Krassó-Szörény vm. marosi j.-ban,
hol atyja, Betulius Dániel ev. lelkész volt, megh. (1910) 1482 oláh lak., a járási szolgabírói hivatal
Nürnbergben 1681 június 12. Már jogi tanulmá- széke, csendrrs, postahivatal és telefonállomás.
nyainak befejezése eltt 1645. Floridán névvel
Birk-kódex csak egy pár lapra terjed, de betagja lett a pegnitzi pásztorok (1. 0.) rendjének cses magyar nyelvemlék 1474-bl, mely Szt. ÁgosNürnbergben, 1646-ban pedig a braunschweigi ton reguláját és a Nyulak szigetén (vagyis a Marhercegek nevelje. A vesztfáliai béke megünnep- gitszigeten) lakott dömés apácák reguláit foglalja
lésére ö írta 1648. Piccolomini Ottavio herceg magában. Ismertetése, szövege, s egy részének
megbízásából a Margenis c. ünnepi játékot, mely hasonmása megjelent a M. Könyvszemlében 1889.
Birkmeyer, Kari von, német jogtudós, szül.
1650. színre került s nyomtatásban is megjelent.
Ezért III. Frigyes 1654. nemességre emelte és Nürnbergben 1847 jún. 27. Elbb rostocki rendköltvé koszorúzta. I. Lipót császár megbízá- kiv., majd rendes egyetemi tanár, 1886. a bünsából írt nagy mve, Oesterreichischer Ehren- tetjog, bnvádi perrendtartás és jogbölcsészet
spiegel (1668), történettudományi szempontból tanára a müncheni egyetemen. Mint büntetjogász
megbízhatatlan, hasonlókép a braunschweigi ház a klasszikus megtorlási elmélet híve. Fbb mvei:
dicsítése Guelfls (1669) c. munkájában. Költi Die Bxceptionen im bonae fldei judicium (Erlangen
mvei telvék allegóriákkal és szójátékokkal; még 1874) Über das Vermögen im juristischen Sinne
legjobbak egyházi dalai. Költészettana Deutsche (u. 0. 1879) Über ürsachenbegrift und KausalRedebind- und Dichtkunst (1679). Életét megírta zusammenhang im Strafrecht (1885); Grundriss
Qiiedenfeld (1878).
zu Vorlesungen über das deutsche Strafrecht
Birkenau, község Starkenburg hesseni tarto- (München 1890); Deutsches Strafprozessrecht
mányban, 3 km.-nyire Weinheimtöl, Weschnttz (Bérn 1898). Kiadta azonkívül az Encyklopádie
és vasút mellett, (1905) 2004 lak., kbányával és der Rechtwissenschaft (u. 0. 1901) és másokkal
téglaégetvel.
együtt a Vergleichende Darstellimg des deutschen
Birkeníeld, 1. Oldenburg nagyhercegséghez und auslándischen Strafrechts (u. 0. 1905—08) c.
tartozó, de ettl különálló, a porosz Trier ós Kob- gyjteményt. Egyik kiadója a Mecklenburgische
lenz kerületek által határolt fejedelemség a Huns- Zeitschi'ift fnr Rechtspflege und Rechtswissenrückön ós a fels Nahe körül, 503 km* területtel schaft és Kritische Vierteljahrschrift für Gesetzés (1910) 50,465 lak. B. nagyobbára hegyes vidék
gebung und Rechtswissenschaft c. folyóiratnak.
termékei a szükségletet nem elégítik ki a marhaBirkózás, a legrégibb s legnépiesebb testgyatenyésztés jelentékeny fontos iparága az achát- korlat, mely már a hellének gimnasztikájában is
köszörülés. Az oldenburgi minisztériumnak alá- nagy szerepet játszott, st egy idben egész külön
rendelt kormányzó testület(Regierungskollegium), helyiség állott a görög gimnáziumban a birkózók
amely a fejedelemséget igazgatja, 1 elnökbl és 2 rendelkezésére a palaistra. A B. egyik gyakortagból áll. B. a Sponheim grófságból, a Zwel- lata volt a pentathlonnak. A hellének B.-ánál

625 horvát, magyar és német

lak.

;

—

u. p.

;

—

;

—

;

:

:

;

:

;

;

;

:

;

—
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fontos szerepe volt a beolajozásnak a birkózó
levetvén ruháit, testét bekente olajjal s homokkal hintette be, minek az volt a célja, hogy a védelmezésben segítsen (sikamlós testet nehezebb
megfogni és fogva tartani), másrészt, hogy növelje az ügyességet és ert, mert az olajos test
ellenfél legyzésére több er, ügyesség szüksé;

A

középkorban a lovagok egyik kedves szórakozása volt. A B. Ázsiában éppen oly ismeretes, mint Európában az ázsiai országok közül különösen Jap<mban fejlett; a japán B., mely
lény^esen eltér az általában ismeretes B.-i módtól,újabban kezd Európában is terjedni (1. Dzsxudzsicu). Nagy ked^'^•el kultiválják a B.-t az
Alpok lakói" '(Svájc, Tirol, Stiria stb.). A mai
atlétikában az 50-es években kezdett szerepelni,
Franciaországban újították fel elször. Három
ges.

;

rendszert különböztetünk meg az angolt, svájcit
és franciát. Az angol rendszer lényegében azonos
a magyar B.-sal: derékon felül nyalábolják át
egj-mást a küzdk, s aki birja, földhöz teremti a
másikat. A legyzés feltétele, az ellenfélt úgy
letoríteni, hog>' annak balválla s jobbsarka vagy
jobbválla és balsarka egyszerre érje a földet. A
Sfájci B. nemzeti jelleg. A ruha fölé ers vászonból készült rövid nadrágot, ú. n. birkózónadrágot húznak. A fogás elírt jobbkézzel a
nadrág övét hátul, a peremnél, balkézzel pedig a
jobb combon a nadrágszár alsó szélét fogják meg
Így fogva kell az ellenfelet fölemelni, s hátára
f ektetai. Gráncsolni nem szabad. A francia B.-nál
az ellenfelek nem fogózkodnak össze, hanem kerülgetik egjTnást, lesve a jó fogásra alkalmas pil:

:

lanatot.

.A.

földre terítés

még nem gyzelem, st a

legérdekesebb része a B.-nak a földön folji:atott
küzdelem. Legyzés jele, ha mindkét váli egyszerre éri a földet. Nálunk is kedvelt ága az atlétikának a B., különösen a Magj^ar Testgyakorlók
Köre nevelt kitn birkózókat. 1905 óta a M. A.
Sz. a B.-ra is ír ki bajnokságot, három súlyban
nehéz, közép és könnjü súljüak részére. Az els
magyar birkózó bajnokok (1905) voltak nehéz
Welsz Richárd, közópsúlyban
súlyban
Hautzinger Sándor és könny súlyban Erdi Béla.
A B. népszersítéséhez nagyban hozzájárulnak
a hivatásos birkózók a különféle cirkuszokban.
Birlalás (detentio), e rossz magyar, de az
osztrák tön-énykönj'v fordítása (1852) óta használt szóval nevezik a dolog feletti azt a tényleges hatalmat, amelyet a személy, a birtokláshoz
(possessio) nem elegend alapon (causa) szerzett,
8 a birtokosénál kevesebb jogi hatállyal gyakorol
(pl. mint gj'ám, fuvaros, idleges bérl, megbízott,
haszonkölcsönbe, rizetbe vev).
AB. jogi
hatálya kevesebb, mint a birtoklásé, de azért a
B. is jogosít a jogtalan erszak visszaverésére
(vim vi repellere cuique licet). L. Birtok.
Birlinger, Anton, német nyelvész, szül. Wurmlingenben 1834 jan. U., megh. 1891 jun. 15. Bonnban. A délnémet, nevezetesen az alemann nyelvjárásokat tanulmányozta. Munkái: Schwáb.-.\ugsburgisehes Wörterbuoh (Münch. 1864): So sprechen
die Schwaben (Berlin 18^) Aus Schwaben (Wies:

:

:

:

:

—

—

Birma

Birma (ang. Burtna, a benszlöttek nyelvén
Mranma), az indiai bit birodalomnak eg>ik tartománya Hátsó-Indiában, Asszam, Bengál tartomány, a Bengáli-öböl, Martabani-öböl, Sziám,
Tonking ós Kina között. Áll az 1826. elfoglalt
Alsó B.-ból, ennek területe 220,075 km«, (i9oi)
5.371,328 lakossal ós az 1886. elfoglalt Felsö-B.ból, amelynek területe 318,275 km*, lakosainak
száma 3.849,833 (i9oi). Ehhez járul még a .saw-törzsektl lakott terület, ügy hog>' az egész B.
területe 686,350 km», összes lakossága (i9oi)
10.490,624. Felületén a hátsó-indiai hegyrendszer láncai húzódnak végig ÉD.-i irányban s
köztük tágas hosszanti völg^-ek helyezkednek el.
Ilyen az Arakán Yoma és Pegu Yoma között az
Iravaddi, tovább K.-re a Szittang és a Szahin
völgj-e. A folyók a közlekedésre nézve fontosak,
különösen az Iravaddi, amely majdnem az ország
É.-i határáig hajózható. Klímája forró, pl. Mandalay é\i közepes hmérséklete 27-20 C, az április-januári hónapok ingadozása 41°--15o. A nyári
monszun látja el bséges csapadékkal. Növényzetét jellemzi az örökzöld erd, amely lombos
fákkal van tarkázva. Értékes faanyagot szolgáltatnak a tikfa (Tectona grandis), a Ficus elastica,
a Dipterocarpus tuberculatns és a magnóliafélék. Vadon
az Iravaddi mentén a gyapotnak
egj' faja (Gossypium herbaceum), termesztett
növényei a banana, pizang, rizs, É.-on a búza és
köles, cukornád, dohány, indigó stb. Állatxilága
rendkívül gazdag, az indiai faunának minden
tagja kép\iselve van itt (pl. az orrszar\Tinak
mind a 4 faja), egyedül az orangutang hiányzik.
Lakossága túlnyomó részben a kinai-maláj
eredet B.-i törzshöz tartozik, van azonkívül velük rokon sok kisebb néptörzs és a keleti részeken a san és a laosz snépek. Uralkodó vallás a
buddhizmus. Ffoglalkozásuk a földmlvelés, részben mesterséges öntözés segítségével. Az állattenyésztés, a húsevést tiltó vallási törvények
miatt, csupán a teherhordó állatok tartására szo-

n

rítkozik.

.A.

bányászat

még

fejletlen

;

aranyat

mosnak a folyók homokjából, ezüst, ólom, vas és
szép fehér márvány van a san-törzsek területén.
A Tenasszerim-hegységben elfordul nagy menynyiségben a kszén, réz és ón; újabban a petroleimiot kezdik fokozottabb mértékben kihasználni. A benszlöttek iparcikkei közül jelents
a csolnakkészítés, szövés, arany és ezüsthimzés,
fafaragás és cigarettakészltés. A nagyipart az
angolok honosították meg. Legfontosabb közleked út az Iravaddi, amelyen Bhamoig mehetnek fel a gzhajók, innen pedig karavánutakon
kereskednek Kinával.Vasútvonala RangunProme,
Mandalay, Bhamo állomásokon keresztül egészen
MyitkjTiaig van kiépítve. Kikötvárosai Bassein,
Rangún, Maulmain, Tavoy, Mergui. Alsó-B. 4 kerületbl áll, ezek Arakan, Pegu, Iravaddi, TenasFels-B. még nincs
serim, fvárosa Rangún
rendezve és katonai uralom alatt áll, fhelye
;

Mandalay.

Történetérl az els adatokat a benszlöttek
e. 79-böl közlik, amikor az 500 éves fvábaden 1874): Rechtsrhein. Alamannien (Stuttgart rost, Pagant, Kina lerombolta. A Hl. sz.-ban Kr.
1890), stb. 1871-tl 1891-ig kiadta az Alemannia u. indiai misszionáriusoktól felvette a buddhizc. folyóiratot.
must Állandóan küzdenie kellett Kinával 1284.
;

Kr.

;

;
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alattvalójává lett s csak 1305. szabadult fel.
1364-ben alapította meg Szatomenhin fejedelem
Ava fvárost és hosszú ideig ezen a néven is-

merte Európa

B.-t.

lö-iO-ben Mentara, a szomfoglalta el, ennek

Pegu állam királya

szédos

sz.-ig tartott, amikor a B.-i vadász Alompra (Alaung-Phra) angol segítséggel
egész Pegunak urává lett. Az angolokkal 1824.
történt meg az els összeütközés, Campbell tá-

uralma a XVIII.

s ámbár a láz seregérészét elpusztította, a yandabói békekötésben biztosította magának Arakant és Tenasserimet. 1852-ben újra kitört a háború, az angolok hamarosan elfoglalták Rangunt, Martabant, Pegut, majd kényszerítették Meng-dan-

bornok elfoglalta Rangunt

nek

3/4

Meng

hogy ismerje el az angol fenhatóBékés uralkodása alatt szépen fejldött a
kereskedelem, megalakultak a diplomáciai öszkirályt,

ságot.

szeköttetések Európával, de fla ós utóda Thibau,
akit európaias nevelésben részesített, mindjárt
trónraléptekor a királyi család minden veszélyesnek látszó tagját legyilkoltatta, a követek
élete sem volt biztonságban és 1879. Anglia
vissza is hívta ket. A király lefoglalta a bombay-B.-i keresked-társaság vagyonát is. Amidn
az 1885-iki angol ultimátum sikertelen maradt,
11,000 fnyi angol sereg az Iravaddin felfelé haladva benyomult az országba s elfoglalta az erdítményeket Thibau megadta magát s mint fogoly Madraszba került, B.-t pedig 1886. véglegesen bekebelezték Anglia gyarmatai közé.
V. ö. Bastian, Die Völker des östlichen Asien
(Jena 1870); Fytche, Burma pást and present
;

—

Birmingham

dolens nép

;

csupán akkor élénkülnek

fel,

ha mu-

latságról van szó, s míg a nap felét rendesen átalusszák, addig egész éjszakákon át dal s egyéb
mulatságok között tivornyáznak. Fleg rizzsel, besózott halakkal, gyümölccsel, bételdióval élnek
8 a hosszú keletindiai szivarokat mindkét nembeliek már gyermekkoruktól fogva szíjják.
bételrágás (1. Bélel), mely a fogakat egészen feketére
pácolja, a társadalmi illemhez tartozik. Büszkék is

A

arra, hogy a fogaik nem a kutyához hasonlón fehérek. A soknejség tilos, a feleség elzése csak
bizonyos esetekben lehetséges. A nknek helyzete
egyébiránt igen kedvez, amennyiben épp oly társadalmi jogokkal bírnak, mint a férfiak. A házasság megkötése sajátszer. Itt nem a férfi, hanem
a
az udvarló, mert
választ magának élettársat. Túlnyomólag buddha vallásúak, de vannak
mohamedánusok, st állatimádók is. Náluk valódi
nemzeties nevelés uralkodik, törvényszerleg kötelesek a szülk minden fiúgyermeküket 3 évre
az iskolába beadni, hol a papok ket írásban, olvasásban és vallásban oktatják. A B.-ok általában
amilyen türelmesek a más vallásúak iránt, épp oly
hozzáférhetetlenek a mohamedánizmus v. a kereszténység térítivel szemben. Ük maguk is belátják az európaiak fölényét, becsülik is ket, de

n

semmiféle társadalmi reform elfogadására

nem

hajlandók.

Birmingham (ejtsd

:

börmingem),

1.

coimtyborough,

püspök székhelye és Anglia legjelentékenyebb fémiparzö városa a Rea, vasutak
ós két hajózó csatorna (Pazeley és Great Junction)

kat. és anglikán

mellett, az 1909-ild becslés szerint 563,629 lak.,

(London 1878) Ferrars, Burma (u. 0. 1900) Nis- akik jobbára vagy ipart znek, vagy kereskedk,
bet, Burma under British rule (u. 0. 1901)
Hall, óriási fémiparral, különösen gép-, fegyver-, szerThe Sóul of a People, BuddhisminB. (u. 0. 1902); szám-, kerékpár-, acéltoll-, varrót-, szeg-, csavargyártással, továbbá üveg-, kémiai és játékIreland, The province of Burma (Berlin 1907)
szeriparral. Az évenként termelt iparcikkek érTalbot Kelly, B. (Boston 1910).
Birmai nyelv és irodalom. A birmai v. helye- téke megközelíti a 200,000 millió koronát. B. jó
sebben barmai (angolosan börma) nyelv az ügy- része még most is szk utcákból áll legszebb
nevezett indo-kinai nyelvcsaládhoz tartozik. Egy- részei a New-street, Corporation-street; Edgbaston
tagú nyelv, de nem áll rokonságban a kínaival. és Westend nev részeiben sok a nyaraló. Kiválóbb
;

;

;

;

Van saját betürendszere. A birmai irodalom meglehetsen gazdag, egészen a buddhizmus befolyása
alatt képzdött. A papságnak ós a szent könyveknek nyelve a pali, mely a szanszkritból származott. Van rajta gazdag legendagyüjtemény. A

Dhammapada

a különféle buddhista

és

müvek

épületei az 1832—35 közt Hanson és Weleh tervei szerint épített városháza (Tovrn Hall), a Jupiter Stator templomának mintájára készült ós 46
korinthusi szobron nyugszik nagy termében (42'7
m. hosszú és 20*6 m. széles), amelyben kiváló orgona és Mendelssohn (aki itt dirigálta 1846.
:

;

a miveltebbek szellemi táplálékai. Sok érdekes Blias-ának els eladását) mellszobra látható,
dalt tartalmaz a népköltészet, de belle még igen minden 3-ik évben nagy zenei eladásokat tartakevés van lefordítva. Birmai nyelvtant írók közül nak benne a gót, Szt. Mártonról ehievezett temnevezetesebb Judson, A Grammar of the Bar- plom a XIII. sz.-ból, B. legrégibb épülete, eltte
mese language (Rangoon 1866 és 1883). Ugyan- Nelson szobrával a görög ízlés Council House
csak
adott birmai-angol és angol -birmai szótárt (Tanácsház), szemben a Town HaU-lal ezen épületek közelében vannak Viktória királynnek,
(Rangún 1883).
Birmán, barmán v. burmán, Birma benszülött Priestleynek, Peelnek, Wrightnek, Dawsonnak,
népe, magukat bijámmá néven nevezik. Tagba- Masonnak emlékszobrai és a Chamberlain tiszteszakadt, zömök testüek, egész testüket tetoválják, letére emelt monumentális kút a Midland Instia fluknál már 9 éves korukban kezdik s rendsze- tute korinthusi oszlopcsarnokkal az új igazságrint a 14-ik életévig folytatják, míg a tetoválás be ügyi palota, a két börze, a Bingley Hall (óriási
van fejezve. A férfiak fejüket élénk szín selyem épület állatkiállítások és népgylések részére), a
kendövei (gumbung) kötik be, ágyékuk körül ken- gót fogház, néhány pályaudvar, végül az egyetem
dt (potzo) kötnek a nk testüket bokáig ér hosszú (1909. 116 tanárral és 984 hallgatóval). A fenti
négyszöglet kendvel lazán takarják be, úgy emlékszobrokon kí\ül van még szobra dr. Atthogy minden testmozdulatnál a testnek idomai woodnak, Wattnak ós Sturgenek. 10 nyilvános
eltnnek. A B. igen víg kedv, de egyébként in- parkja közt a legszebb az Aston-park, amelynek
;

:

;

;

;

;

;

az Aston-Hall, jelenig múzeum. Közintézetei közt a legjelentékenyebbek
a fent említett egj-etemen kívül a Queen's college
(1828-ból), a városi technikai iskola, a Midland
Institute zeneiskolával, botanLkus kert és egy
nagy nyilvános künyx'tár. A város közigazgatása
elém áll egy Lord Mayor, 18 aldermanés52 tanácstag. B. már Alfréd király idejében is fennállott és
már korán kezdte a közelében lev vasércbányák
termékeit feldolgozni. A Stuartok restaurációja,
midn ÍI. Károly Franciaországból magával hozta
az apró fémtárgyak iránti elszeretetét és ez
Angliában is elterjedt, B. iparát nagj-obb virágzásnak indította. Bürke el is nevezte «the great
toy-8hop»-nak itt kezdték meg elször az acéltollak gyártását is. óriási lendületet B. ipara akkor vett, midn a
erejét ipari célokra kezdték

közepén

Biró
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Birna
áll

mveldési

;

gz

felhasználni

a B. szomszédságában

:

lev

szén- és

vasércbányák azt nagyban elsegítették. V. ö.
Langford, Modem B. and its institutions (B.
1873-1877, 2 köt); Dent, Old and new B. (U.
1888).

vetett megbízása nélkül B.-i hatóságot senki sem
gyakorolhat. Magyarországon elóbba B.-i állásokat nagy részben a vmegyék, kerületek, városok
választás által töltötték be, st a B.-i hivatást kiváltság alapján egyesek, vagy általuk kijelölt személyek
gyakorolták, az 1869. IV.
uri szék
t.-cikk megalkotása óta azonban a B.-i hatalom a
király nevében gyakoroltatik, az ítélö-birákat az
igazságügj'miniszter ellenjegyzése mellett a király nevezi ki, és minden B. az állampénztárból

—

—

húzza

fizetését.

Birák minsítése. ítélbíró Magyarországon
általában csak olyan magyar állampolgár lehet,
aki 26-ik életévét betöltötte, feddhetetlen jellem,
csd vagy gondnokság alatt nem áll és vagy ügyvédi oklevéllel bír, vagy a három évi szabályszer jogi gyakorlat megszerzése után a gyakorlati bírói vizsgálatot letette, (1869 IV. t.-c. 6.,
7. §§). Kir. ítéltáblai bíróvá meg különösen csak
az nevezhet ki, aki legalább öt évig, kúriai bíróvá
pedig, aki legalább tíz évig birói v. kir. ügyészi
hivatalt viselt önálló ügyvédi v. közjegyzi gyakorlatot folytatott a jogtudományi szakban mint
:

;

B.. Jefferson county székhelye Alabama amerikai államban, a Cahawba-river közelében vasutak mellett, (igio) 132,685 lak., mész-, szén-, vasércbányákkal, számos vaskohóval, vas- és gépiparral.
3. B., Derby (1. o.) város része Connecticutban.
4. B., Pittsburg (1. o.) külvárosa.
Birna, kisk. Krassó- Szörény vm. lugosi j.-ban,
u. p. Bozsur, u. t. Lúgos.
(i9io> 439 oláh lak.
Binuim (ejted: börnem), hegy (410 m.) Perth skót
grófság K.-i részén, a Tay völgye közelében. B.-t
egykoron kiucstári erdk borították, amelyekrl
2.

—
—

;

Shakespeare

megemlékezik Macbethjében.

;

egyetemi vagy jogakadémiai tanár mködött az
igazságügjTiiíníszteriumban, a kir. kúriánál, kir.
ítéltáblánál, kín estári joggyek igazgatóságánál
vagyközalapífri'ányi igazgatóságnál a fogalmazási
szakban szolgált. (1891 XVII. te. 22-24. §§.).
Hogy a jog uralma bíztosíttassék és a részre;

:

hajlatlan igazságszolgáltatás biztosítékai minden
tekintetben meglegyenek, a B.-nak függetlennek
kell lennie (l. Birói függetlenség). V. ö. Birói
szervezet.

A

mködési

helyét és fizetési osztályát tekúiiai B., ítéltáblai B., törvényszéki B.,
hely Posen porosz kerületben, a Wartha balpart- járás-B., al-B. A B.-i rangsor legalsó fokán lévó
ján, vasút mellett, (igoo) 5126 lak., vasöntkkel, al-B. a törvény szerint (1891. XVII. t.-c. 36. §.)
gép-, szivar-, tégla- és sörgyártással.
rendszerint a törvényszéknél kezdi meg a B.-i
Bimbaum, 1. Johann Michael Franz, német szolgálatát, utóbb kerül a járásbírósághoz a
jogtudós, szül. Bambergben 1792., megh. 1877. valóságban azonban legtöbbször járásbírósághoz
mint giesseni egyet, tanár. Mint a louvaini egye- nevezik ki az al-B.-t. A törvény felhatalmazása
tem tanára, 1817. megalapította a Bibliothéque du alapján az igazságügyi minisztériumban törvényjurisconsulte c. folyóiratot, mely késbb a párisi elkészító és egyéb munkára (1910. XXI. t.-c.) bárThémisbe olvadt, utóbb a bonni, az utrechti, majd mely B.-t, továbbá a kúrián és az ítéltáblákon
a freiburgi egyetemen tanított.
Com- tanácsjegyzi és elnöki titkári munkára törvénymentatio de Hugonis Grotii in deflniendo jure na- széki V. járás-B.-t v.al-B.-t (1891. XVII t.-c. 1890.
turali vera mente (1835).
XXV.t.-c.) lehet alkalmazni.
2. B; Kari, német mezgazdasági író, szül.
B. (községi), kis- és nagyközségekben a közLouvainban, Belgiumban 1829 máj. 18., az elbbi- ség els tisztviselje, a községi elöljáróság feje, a
nek fia. A giesíseni egj'etemen magántanár, késbb községi képviselet elnöke. Hatásköre hármas. ElFtMikfurtban gazd. munkásokat képz és nevel ször kiterjed a községi autonóm igazgatás inintézet vezetje, majd az általa Giessenben alapí- tézésére, amelyben a községi B. a községi szabálytott magán gazd. intézet igazgatója lett. 1866-ban rendeletek és képviseleti határozatok végrehajtó
a plagwitz-Upcsei gazd. intézetet vette át s ennek szerveként jár el másodszor végrehajtója az álmegsznése után a lipcsei egyetemre került tanár- lam és a vármegye törvényeinek, rendeleteinek,
nak. Fbb munkái Lehrbuch der Landw. (Frank- ill. statútumainak s azok hatóságai határozataifurt 1858—63, 3 köt.); Landw. Taxationslehre nak vonatkozik harmadszor, szk körben, rend(Berlin 1877) Weizen- u. Futterbau (u. o. 1892). ri és magánjogi bíráskodásra (1. Községi hirásÁtdolgozta Kirchbach Handbueh für angehende kodás. Rendri büntet biráskodás). HatásköréLandwirthe c. (9. kiad. u. o. 1880) munkáját és szer- ben a községi B. vagy önállóan individuális
kesztette Thiel Landwirthschaftliches Lexikonját hatósági szerv gyanánt, vagy elljáró társaival
(Leipzig 1876—81, 7 köt.).
(esküdtek, községi jegyz stb.) együttesen intézBiró, az állami igazságszolgáltatás gyakorlásá- kedik. A községi B.-t a községi választó polgárság
val megbízott személy, fleg az annak meghatáro- a fszolgabíró által kijelölt három egyén közül,
zott területen és terjedelemben való gyakorlására ugyanannak vagy helyettesének elnöklete alatt
hivatott hivatalnok. Az állam közvetetlen v. köz- tartott tisztújító székben választja, nyílt szavazás
is

Bimbaum (lengyelül Miedzychod), járási szék-

B.

kintve

:

;

Fmve:

;

:

;

:
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Bíró

A

aug. 10. Teológiai tanulmányait Veszprémben végezte s elször bicskei pap, majd veszprémi kanokivéve, a megválasztott 200 K pénzbírság terhe nok lett. Az 1741-iki országgylésen tartott beszéalatt elfogadni és legalább egy évig viselni kö- dével oly feltnést keltett,hogy MáriaTerézia 1744.
teles. Azt, hogy adassék-e fizetés a községi bírónak veszprémi püspökké nevezte ki. A tudományokvagy ne, a község szabályrendeletileg állapítja nak és mvészeteknek lelkes pártolója volt és
meg. A községi B. elleni kártérítési felelsség köz- maga is írt néhány vallásos tartalmú munkát.
vetlenül a rendes polgári bíróság eltt, a büntet- Különösen az Enehiridion c. keltett nagy vihart
jogi felelsség a rendes bnvádi úton érvényesít- a kálvinisták ellen intézett kíméletlen támadáhet fegyelmi felelsségre pedig a felsbb köz- saival, annyira, hogy N. Frigyes diplomáciai úton
igazgatási hatóságok, nevezetesen els fokon a f- tUtakozott ellene a pápánál, és Mária Terézia is
szolgabíró, másodfokon az alispán, harmadfokon kifejezte B.-nak rosszalását. Naplóját, mely 1751—
a közigazgatási bizottság vonhatja. Ezenkívül 58-ig terjed, kiadta JSbrm^ Károly báró, veszprémi
ellene a fszolgabíró rendbüntetést is alkalmazhat. püspök (Kath. Szemle, 16. évf.).
4. jB. Mátyás, 1. Dévai
Bíró, 1. Lajos, zoológus, szül. Tasnádon 1856
Mátyás.
5. B. Tamás, min. tan., szül. 1850 nov. 19. Mezaug. 29. gimnáziumi tanulmányait Zílahon végezte és 1875. Debreezenben teológus, késbb túron. Az egyetemet Budapesten és Bécsben véKecskeméten ev. ref fgimnáziumi helyettes ta- gezte, itt egyszersmind a keleti akadémiának is
nár lett. Különösen a gyakorlati entomológia hallgatója volt azután egészen a közgazdasági
terén szerzett érdemeket ós szakközleményei a térre ment át s mint miniszteri ftisztviselnek a
Rovartani lapokban jelentek meg. Nagyobb dol- külkereskedelmi és vámpolitikai ügyekben, fleg
gozata: Adatok Zemplén vármegye természet- az autonóm vámtarifa szerkesztésében, az osztrák
rajzi ismeretéhez, mely a Magy. orvosok és Ter- kiegyezési tárgyalásokban, nemkülönben több
mészetvizsgálók XII. évi munkálataiban jelent nemzetközi szerzdésben kiváló szerep jutott.
meg és az említett vármegye bogárvilágát is- 1900-ban val. min. tanácsossá nevezték ki. 1907merteti. Fenichel Sámuel (1. o.) gyászünnepélyén ben saját kérelmére ideigl. nyugalomba helyez(1895) elhatározta, hogy Uj- Guineába megy ta- ték. Több éven át min. biztosa volt a budapesti
nulmányútra. Rovargyüjteményét eladta a Nem- tzsdének, 1902 óta a Magyar Folyam- és Tenzeti Múzeumnak s ezen a pénzen magát felszerel- gerhajózási Részvénytársaság min. biztosa. Az
vén, 1893 nov. 1. elindult Új-Guineába. Ettl
nevéhez fzdik a kereskedelmi múzeum újjáfogva élete szakadatlan munka volt. A Termé- szervezése s a keleti kereskedelmi akadémia lészettudományi Társulat Szily Kálmán kezdemé- tesítése. Mvei közül, melyek a vámpolitika egész
nyezésére a társulati tagoktól gyjtött segítséget anyagát felölelik, legkiválóbb Vámrendszerünk
számára. Hat év alatt bejárta Uj-Guinea német reformjának elmunkálatai (6 köt. eladói terrészének É.-í (Berlinhafen) vidékét, közepét vezet) említend az 1900-iki párisi nemzetközi
(Astrolabe-öböl) és D.-i partjait (Huan-golf), át- tengerjogi kongresszus elé terjesztett müve Obrándult a Bismarck és French szigetekre üdü- servations sur les régles intemationales uniformes.
Biroccio (olasz), 1. Barouche.
lés ós cseretárgyak beszerzése végett járt Szingapúrban, a jávai Buitenzargban és Ausztráliában,
Birodalmi bank, 1. Német Birodalmi Bank.
honnan a Kék-hegységrl nagyértékü állattani Az orosz áUami jegykibocsátó intézetnek szintén
gyjteményt szerzett. Visszatérése alkalmával B. a neve. L. Jegybankok.
meglátogatta Ceylon szigetét, átcsapott ElBirodalmi címer. A régi római késbb szent
Indián, tartózkodott Maszkatban és végül Egyip- birodalom címere gyanánt a sas tekinthet, metomban, ahonnan 1902. visszatért Budapestre. lyet a Nagy Károly császár személyében megÚj-Guineából többször küldött természet- és nép- újított császárság a régi antik császárságtól,
rajzi tárgyakat a Nemzeti Múzeum részére, hol mint az impérium, a világuralom szimbólumát át1903. tiszteletbeli ri címet kapott. Igen érdekes vett. Emellett, mint a kereszténység legfbb védtartalmú levelei a Természettudományi Közlöny- ura, a császárság hatalmi jelvény gyanánt a
ben (28—32. köt.) jelentek meg. Német-új-guineai keresztet használta. A sas mint a császárság szimnéprajzi gyjtéseinek leíró jegyzékét a M. Nem- bóluma az Ottók alatt lép fel világosabban, átzeti Múzeum adta ki. Összeállította Semayer veszik aztán a Sáli házból származó uralkodók,
Vilibald (Budapest 1902).
Frigyes császár alatt aztán mindjobban kiI.
2. B. Lajos, író, szül. 1880 aug. 22. Bécsben. domborodik jelentsége. Mint B. a sas elször
Els elbeszélés-kötete Bálványrombolók címmel VI. Henrik idejében mutatható ki, máza arany,
1901. Nagy- Váradon jelent meg, ahol öt évig volt de a pajzs színe még nincs feltntet\^e. A máa Szabadság szerkesztje. Férfiak c. színmvét zakra nézve különben a XIII. sz. közepéig nincs
1909. adták el a Nemzeti Színházban
családi megállapodás. Egy francia író szerint (1250 kötzhely egyfelvonásos ciklust 1909. a Magyar rül) a sas fekete, arany mezben. Eredetileg a sas
Sztnházban, u. o. a Sárga liliom színmüvét 1910. egyfejü volt, mint kétfej sas a sasjelvény elönállóan megjelent mvei: Harminc novella ször Bajor Lajos alatt lép fel, de már VII. Henrik
(Budapest 1906) Huszonegy novella (u. o. 1908); alatt is találjuk a császári pecséteken. A kétfej
Marié és más asszonyok (u. o. 1910); Elbeszé- sas eredetét a keleten bírja, onnan származott út
diadalmas asszony (regény, 1910); Bizáncba, IV. Ottó és Fülöp császár óta pedig
lések (I^ÍO)
érmeken már feltaláljuk a kétfej sast a nyugasajtó lélektanához (1910).
ton is. Külföldi felfogás szerint, így pl. Angliában
3. B. Márton, veszprémi püspök, szül. Padtlnyban, Pozsony vmegyóben,1696 ápr. 15.,megh. 1762 már a XIII. sz.-ban a német császárság jelvó-

községi
mellett, általános szótöbbséggel 8 évre.
birói hivatalt, a rendkíviili akadályoztatás eseteit
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nyéül a kétfej, a királyság jelvényéül pedig az
egyfejü sast tekintették. A kétfej sas Németországban nem mint általában vélték régebben, egy
második fej hozzáadásából, hanem két egyfejü
sas összetételébl keletkezett. V. ö. Gritzner E.,
SjTnbole und Wappen des altén deutschen Reiches

—

Birodalmi lovagrok

rom birodalmi rendnek egyöntet határozata:

{választófejedelmek, birodalmi fejedelmek, szabad birodalmi városok), mint birodalmi törv^ényhozó testületnek gylése. A B.-t a császár hívta
össze tetszésszerinti heljTe késbb
1663 óta
évenkint Regensburgban tartották. Tagjai régente személyesen tartoztak megjelenni, 1663 óta
pedig követek által képviseltethették magukat.
Az elnökség
ú. n. direktórium
a mainzi érseket illette. A császár a gj'lésre biztosát
<eommissarius principális) küldte, aki a gyléssel
közölte a császári propoziciókat s a rendeknek indítványait átvette. A XV. sz. óta a három rend

cSuffragium Imperüa a császárnak helybenhagj'ásával és a kihirdetéssel vált birodalmi törvénnyé
«Conclusum Imperliw. Az egy B.-en hozott törvényeknek összességét
«Reichsabschied»-nak
(Recessus Imperii) nevezték. Az utolsó 1654-bl
való (ú. n. Jüngster Reichsabschied). A B.-en kívül
a birodalmi törvényhozást az ú. n. birodalmi választmányok (Reichsdeputation) is gyakorolták,
amelyeknek a B. megbízásából hozzájok utasított ügj'ekben hozott határozataik a császári szentesítés után birodalmi törvény erejével bírtak.
1806— 1867-ig nem volt, Németországban B.
1867 febr. 24-töl 1871-ig az Északi német államok
Szövetsége (Norddeutscher Bund) törvényhozó
gylése viselte újra e nevet, 1871 márc. 21. pedig
megnjitotta I. Vilmos császár az új német birodalomnak B.-ét. (L. Német birodalom).
A régi német B.-ek határozatait kiadja a bajor
akadémia Deutsche Reichstagsakten címen, két
csoportban (1376- 1519 és 1520—1860). Mmdegj-ikbl jelent meg már több kötet. V. ö. Gnba,
Der deutsche Reichstag in den J. 911—1125
(Leipzig 1883) Ehrenherg, Der deutsche Reichstag in den J. 1273-1378 (1883); Wacker, Der
deutsche Reichstag unter den Hohenstaufea ( 1 882).
Birodalmi hadikincs (Reichskriegsschatz),
annak a pénzalapnak a neve, amelyet Németország esetleges mozgósítás költségeinek fedezésére készen tart. Már I. Frigyes Vilmos (1. o.)
gyjtött hadi célokra porosz tartalékalapot, a német birodalom újjásziiletésekor pedig (1871) a birodalmi gj'lés a meglev porosz cüapot a francia
hadisarcból vett 120 millió márkával egyesítette
és ezt a kincset az 1871 nov. 11-iki törvény alapján a spandaui fellegvár JuUus-tomyában rizet
alá helyezte. A B. külön bizottság ellenrzése

önáUó

alatt áll.

<Leipzig 1902).

Birodalmi duma, I. Duma.
Birodalmi érték, márka, tallér,

a föszavak

1.

alatt.

Birodaloai fejedelmek (principes, Reichsfürsten) voltak az egykori német birodalonmak
hercegei s hercegesített grófjai, érsekei, püspökei,
apátjai, kik a birodalmi gjnálésen szavazattal bírtak. Eredetileg e méltóság mindazokat illette, akik
királyi hivatalt viseltek késbb csak azokat nevezték B.-nek, akik közvetlen birodalmi, önálló
bíráskodás jogával felruházott területnek voltak
xiral. R^i fejedelmi házaknak neveztetnek azok,
melyek e méltóságot 1582 eltt, új fejedelmi házaknak pedig azok, melyek e méltóságot csak
;

1582 után kapták meg.
Birodalmi gróf, 1. Gróf.
Birodalmi gylés (Reichstag), a régi rómainémet birodalomban a három birodalmi rendnek

—

;

—

—

—

kúriát, kollégiumot alkotott s

nácskozott.

A

külön

ta-

választó -fejedelmek (Kurfürsten)
kúriájában Mainz elnökölt a tagok száma eredetileg IV. Károly császárnak 1356. aranybullája
szerint hét volt, mely idvel 10-re emelkedett. (L.
Választófejedelmek.)
A birodalmi fejedelmek kúriájának (Senatus
Principum) két escamnuma-nak (Bank) nevezett
osztálya volt, az egyházi (se. ecclesiasticum) és a
világi (sc. saeculare). Az egyházinak elnökségét
(direktóriumát) Ausztria és Burgundia felváltva
vitték, s ez állott 315 személyes és 2 kúriai szavazatból (a sváb és a rajnai fpapok számára). A
világiaknak direktóriumában Ausztria és Salzburg váltakoztak, s ez állott 59 személyes és
4 kúriai szavazatból. A városok kúriája (B.-i
jogosítványát csak a vesztfáliai békekötés által
nyerte) állott 51, majd 1803 óta csak 6 városnak
töveteiböl. A direktórium azt a várost illette,
ahol a B. összejött. Ez a kúria két osztályra
<8camnum) oszlott, a sváb 37 és a rajnai 14 szavazattal rendelkezett.
Vallásos kérdésekben az egész B. két részre
oszlott, az ú. n. Corpus Catholicorum és a Corpus
Evangelicorum-ra (1. o.), melyek külön tanácskoztak. A direktórium amott a mainzi, emitt
a szász választót illette, akit azonban, amióta
(1697.) családostul a katolikus vállaidra tért át, protestáns biztos által kellett helyettesíteni. A há;

;

Birodalmi hadsereg (német). A Német birodalom állandó szárazföldi és tengeri hadereje. A tengerészet teljesen egységes. A szárazföldi hadsereg
a négj' nagj' állam, nevezetesen Porosz-, Bajor-,

Szászország és Württeraberg kontingenseibl áll
a többi szuverén német állam kontingensei külön
katonai egyezmények alapján a porosz kontingensbe vannak beolvasztva. A kontingensek felett

a hadúri jogot a császár föhadúri joga által

korlátolt terjedelemben az illetö állam fejedelme
gj'akorolja. A császárt illeti úgy békében, mint
háborúban az összes kontingensek felett a fvezérlet és szemle joga. Belszervezet, kiképzés, fegyverzet a kontingensekben egj'forma. A katonaügyi
összes tör\'ényhozása B. hatáskörébe tartozik. Az
összes hader költségei birodalmilag közösen viseltetnek.
katonai
szolgálati kötelezettség
általános és csakis személyesen teljesíthet a Német birodalomban. Besoroztatik és szolgálatköteles mindenki, aki arra szellemileg és testileg al-

A

kalmas.

Birodalmi kancellár (Reichskamler),
met birodalom.

l.

Né-

Birodalmi lovagok (Reichsritter), a régi
római-német birodalomban ama kisebb nemesek
osztálya, akik tagjai voltak a közvetlen birodalmi állású « szabad birodalmi lovagságnak*
(Reichsunmitíelbare, freie Ritterschaft).

A

bi-
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Birodalmi párt

—

Birói dorgálás

rodalmi gylésen ugyan nem volt helyük és szavazati joguk, de a közvetlen birodalmi rendeket
megillet kiváltságokat (autonómia, adószedés
jogával és a bíráskodási joggal) ök is élvezték. Legtöbben voltak a B. a sváb és frank hercegség területén és a Rajna mellékén e területeken a B. egész lovagkörökké (Ritterkreise u.
Kantoné) egyesültek, melyeknek élén külön
igazgatói választmány állott egy Bitterhauptmann-nal. V. ö. Roth von Schreckenstein, Geschichte der ehemaligen Reiehsritterschaft (Tübingen 1859—62, 2 köt.).
Birodalmi párt, 1. Német birodalmi párt.
Birodalmi színek. A német-római szent birodalom színei gyanánt idleges sorrendben a sárga,
a vörös és a fekete színek szerepelnek, egyesítve
azonban e három szín nem használtatott. 1. Miksa

a birodalomhoz állottak, nevezték Reichsunmit'

császár óta 1806-ig a fekete-sárga színt használamelyek üyformán a német-római szent bi-

hbéri zászlót használta. III. Frigyes
személyes zászló a kétfej sassal, a Szt.
György (keresztes) zászló, a B. a kétfej sassal,
a birodalmi hadízászló az egyfej sassal és a vörös hbéri zászló volt használatban. I. Miksától a
XVIII. sz.-ig pedig használtatott a személyes zászló
a szívpajzszsal ékített kétfej sassal, a B. kétfej
sassal, de szívpajzs nélkül, a birodalmi hadizászló
egyfej sassal, a Szt. György (keresztes) zászló
és a vörös hbéri zászló. V. ö. Gritzn£r E., Symbole und Wappen des altén deutschen Reiches

;

ták,

rodalom

színei

gyanánt tekinthetk. Miksát meg-

elzleg a

színek váltakoztak, IV. Károly, Venczel ós Zsigmond a fekete-sárga színt használták,
Ruprecht kék-sárga színt, de lehet, hogy a sárga
tulajdonképen megsárgult fehér szín. II. Albert
szintén a fekete-sárga színt használta, III. Frigyes a vörös-zöld színt, mint császár a biborszínt
használta pl. pecsétzsinórjain. A német-római
császárság megszntével a fekete- sárga színt az
osztrák császárság vette föl, a szin kizárólag a
császárt illeti, és nem családi szüie a Habsburgcsaládnak, amely vörös-fehér (ezüst). V. ö. Gritzner E., Symbole und Wappen des altén deutschen
Reiches (Leipzig, 1902).
Birodalmi tanács (Reichsrat), országos törvényhozó V. pusztán véleményez, tanácsadó testület.Igy nevezlkAusztriában a törvényhozó testületeket t. i. a képviselk és urak házát együttesen.
Magát az osztrák államot jelenti a törvényekbe
(pl. az 1867. XII. t.-cikkbe foglalt kiegyezési törvénybe) is átvett ez a körülírás: «A birodalmi ta-

—

nácsban képviselt országok és királyságok ».
Törvényhozási hatalommal az osztrák B. csupán
az 1867. évi dec. 21. kelt alaptörvényben elsorolt
.ügyekre nézve bír, egyéb ügyekben a tartománygylések gyakorolják azt. Ausztriában tehát birodalmi törvények mellett a tizenhét tartománynak vannak külön- és tartalmilag gyakran lényegesen különböz törvényei.
Birodalmi törvények (Reichsgesetze). így nevezik Ausztriának ós a Német birodalomnak törvényeit, megkülönböztetésül az egyes osztrák tartományok, illetleg az egyes német államok törvényeitl. Az osztrák B. létrejöveteléhez a birodalmi tanács két házának (urak ós képviselk háza)
és a császárnak egyez akarata szükséges a német B. alkotásának tényezi a birodalmi gytilés, a
szövetségtanács
Bundesrat - és a német császár. Mind Ausztriában, mind a Német birodalomban alaptörvény szabályozza a B. törvényhozásá;

—

nak hatáskörét.
Birodalmi törvényszék, 1. Reichsgericht.
Birodalmi városok, a régi német birodalomban olyan városok, melyek ícözvetetlenül a császár ós a birodalom alatt állottak s más fenhatóságnak alávetve nem voltak. Ezt a jogi viszonyt,
melyben az említett városok a fejedelmekhez és

telbarkeitnak.

Birodalmi vasúti hivatal, a német birodalmi
kancellárnak közvetlenül alárendelt hatóság.
Székhelye Berlinben van. Mködési köre az
elszász-lotharingiai vasutak igazgatására terjed
ki, s így közvetlen alá van rendelve az elszászlotharingiai vasutak strassburgi vezérigazgatósága.

Birodalmi zászló. A német-római szent birodalom zászlaja IV. Károly császár óta 1806-ig
különböz változatokat mutat. IV. Károly idejében négyféle zászló volt használatban, úgymint
a vörös hbéri zászló, a császár személyes zászlaja a sassal, a keresztes zászló és a birodalmi
hadizászló. Zsigmond császár a személyes saszászlót, a B.-t a sassal ékítve, a keresztes zászlót
és a vörös
alatt a

(Leipzig 1902).

Birodalom (lat. impérium, ném. Beich, franc.
és ang. empire), nagyobb kiterjedés állam megjelölése, pl. római B., orosz B., német B., jogi
szempontból inkább annak az értelemnek van jelentsége, mely szerint B. oly állami alakulatot
jelent,

amely nem egyszer, hanem

összetett ál-

lam. L. Szövetséges állam.
Birói árverés, 1. Árverés.
Birói becs, 1. Becslés.
Birói dorgálás. Büntetési mód, amelyeta régi
büntetjog általánosan ismert s mely a családi
életben és társadalomban mindig sikerrel alkalmaztatott. Az erkölcsi büntetések kiküszöbölésével kimaradt a legtöbb törvénykönyvbl, de amint
a büntetjog mindinkább természetes alapokra
helyezkedik, annál inkább tér vissza mindenütt
a B. intézménye. Megtaláljuk azt az angol, az
amerikai jogrendszerben, a német birodalmi, az
olasz, az osztrák, a norvég büntet törvénykönyvekben stb. s az újabb javaslatokban. Hazai törvényhozónk figyelemmel arra, hogy a
romlatlan emberre s különösen a fiatalkorú (12—
18 éves) egyénre a B. sokkal üdvösebb s mélyrehatóbb befolyást gyakorol, mint a rideg és a
végs céllal kevésbbé törd szabadságvesztésbüntetés, e büntetési nemet az 1908. XXXVI.
t.-c. (ú. n. Büntet Novella
Bn.) 19. és 20. §-aival
újból behozta, de csak büntetjogi felelsségre
vonható fiatalkorú bntettesek ellenében s csak
enyhébb esetekben, akkor engedi alkalmaztatni,
ha az elkövetett büntetend cselekmény könynyelmüség okozta csíny, kisebb jelentség eltévelyedés, s ha elrelátható, hogy a komoly feddés a bntettest a helyes útra visszatéríti és külitaösen, ha az elkövetett bncselekmény nem ad
okot az elítélt környezet<> iránt nagyobb fokú bizalmatlanságra. A bíróság nyilvános tárgyaláson
:
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az elítélthez ünnepélyes komoly intelmet intéz és
hogy újabb bntett vagy vétség
eUcövetése esetében ellene szigorú büntetés fog
alkalmaztatni. Nem alkalmazható a B., ha a cselekménysúlyához mérten egy hónapot meghaladó
fogház- vagy államfogház-büntetés lenne megállapítható, vagy ha a tiatalkorú egy hónapot
meghaladó szabadságvesztésbüntetéssel már büntetve volt. A 27100/1909. sz. igazságügyminiszteri rend. 29. §-a (a kir. bíróságok részére) s a
160,000/1909. sz. belügj-miniszteri rend. 22—24.
§-ai (a rendri btö bíróságok részére) külön kimondják, hogy a bíró a szeretet hangján, de
megfelel esetben szigorral szóljon a fiatalkorú
elítélthez s törekedjék arra, hogy az intelem a
fiatalkorú magaviseletére és erkölcsi érzületére
maradandó hatást gyakoroljon.
Birói egyesség, 1. Egyesség.
Birói eljárás, polgári ügyekben, 1. Polgári perrendtartáséi Perenk'wüli eljárás, bnvádi ügyekben, 1. Bnvádi eljárás ós Bnvádi perrendtartás.
Birói érdekeltség oly ok, amely miatt a bíró
valamely ügyben nem járhat el eseteit mai eljárásunkban az 1868. IV. t.-c. 56. §-a határozza meg,
nagj^jában úgy, mint az új Pp. (1911: t.-c.),l. Bírósági személyek kizárása. A B. eseteit a tv. a
közigazgatási bíróság és a hatásköri bíróság (1. o.)
flgj-elmezteti öt,

;

biráira is kiterjeszti.

Birói eskü, a birói hatalom gyakorlásának elkíneveztetése után legkésbb egj' hónap
alatt keli ezt a bírónak letennie annak a bíróságfeltétele

:

nak a teljes ülésében, amelyhez vagy amelynek
kerületébe (a járásbiró a törs'ényszék kerületébe)
kinevezték (1869. IV. U. § 1891. XVII. t.-c. 58. §).
Szövegét a bírói ügyviteli szabályok (4291/91. sz.
igazsáffügymin. rend.) 25. §-a állapítja meg.
Birói felelsség. Annak a tágkör hatalomnak
ellensúlyozására, amellyel a bírák az állampolgárok személyi és vagyoni érdekeinek megóvása
végett föl vannak ruházA'a, a B. szolgál, amely
kiterjed a bírák (de a bírósági hivatalnokoknak
is) hivatali kötelességeinek szándékosan v. vétkes
;

gondatlanságból történt megszegésére.

A hivatali

kötelesség szándékos megsértését feltételezik a
hivatali bntettek és vétségek. A hivatali kötelesség vétkes, de nem oly bnös célból történt

megszegése, hogy ezáltal illetéktelen haszon szereztessék vagy jogtalan kár okoztaasék, fegyelmi
vétség. A hivatali bntett és vétség megtorlása a
büntet törvény értelmében és a rendes büntet
eljárás útján történik. A fegj'elmí eljárást az
1871. VIII. t.-c. külön szabályozza. A fegj'elmí
bíróságot a t<)rvényszékek területén alkalmazott
bírósági hivatalnokokra nézve a törvényszék, az

elsfokú bíróságok

Itélöbiráira és a kir. ítéltáblák
hivatalnokaira nézve a kir. ítéltábla, a törvényszékek elnökeire s a kir. ítéltáblák biráira és a
kir. Kúria hivatalnokaira nézve a kir. Kuría, a
kir. Ítéltábla elnökeire és a kir. Kuría itélöbiráira
nézve a frendiház tagjaiból és akir. Kuría bíráíból
alakított külön fegyelmi bíróság alkotja. A közvádló az illet bíróságnál alkalmazott ügyész. A
fegyelmi vétség büntetései a rosszalás, a feddés,
pénzbüntetés, hivatalvesztés. A bíró vagyonilag
is felel azért a kárért, amelyet hivatalos kötelességének megsértése által okozott. A kártérítési
:

hatalom

Birói

kereset megindítására rendszerint 8züksége8,hogy
a fegyelmi bíróság a kereshetséget fegyelmi eljárás útján elzetesen megállapítsa. Olyan kárért,
melyet a bíró vagy bírósági hivatalnok hivatalos
minségben elkövetett sikkasztás által magánfeleknek okozott, az állam is felelni tartozik.
Birói felmondás, lakás, más helyiség vagy
terület bérletének, a bérlet tárgyának fekvése
szerint illetékes járásbíróság útján felmondása.
E bíróság útján felhívás is terjeszthet el a bérlettárgy átadására vagy átvételére, ha a szerzdés felmondás nélkül sznik meg vagj' ha a fel-

mondás magánúton történt. (Pp. 621—628. §-ok.)
Ha a felmondásra vagy a felhívásra kifogást nem
adnak be, végrehajtásnak van helye ha pedig
kifogást adnak be, perre kerül az ügy (1. Bérleti
;

viszonyok megszüntetése iránti per).
Birói függetlenség. Az igazságszolgáltatást e
célra szervezett bíróságok végzik, melyek a kormányzati hatóságoktól teljesen függetlenek, ítéleteiket más hatóságok felül nem vizsgálhatják.
Ide tartoznak továbbá oly célú Intézkedések is,
hogy az igazság kiderítésének munkájában, az
ítélkezésben a bíró minden befolyástól ment lehessen. Míg az alkotmányosságra újabban áttért államokban a B. Montesquieu tanának hatása alatt
csak lassan fejldik és Franciaországban elször
azl790aug. 24-íki törv. állapítja meg, addig hazánkban már régtl fogva törs'ények biztosítják
(1492. X. t.-c. 1791. XII. t.-c.) újabban az 1869.
IV. t.-c. foglalta törvénybe. A B. érdekében alkotmányunk kimondja a biró elmozdíthatatlanságát (1848. XXIX., 1869. IV., 1871. IX. t.-c), továbbá, hogy a bíróra íDJíompatibilis minden olyan
foglalkozás, mely függetlenségét, habár csak társadalmi okokból is, befolyásolhatná (1869. IV. t.-c.),
végre, hogy ugyanannál a bíróságnál bírói állásra
az egj'mással rokonságban,sógorságban levk nem
alkalmazhatók (1891. XVII. t.-c, l. Birói összeférhetetlenség). A B. nem zárja ki a kormány és
különösen az igazságügyminiszter felügyeleti jogát és befolyását a bírói állások betöltésére. V.ö.
Birói hatalom.
Birói hatalom. Az állam bírói hatalma jogsértésekre, vitás jogesetekre irányul s a fennálló
;

jogi rendet oltalmazza.

;

A magyar alkotmány sze-

rint az igazságszolgáltatás kútforrása a Mrály.

De ez ma már nem azt jelenti, mintha a király
személyesen bíráskodnék, vagy a bíróságokat szervezhetné, megszüntethetné, hanem, hogy az igazságszolgáltatást els sorban is a királytól kinevezett bíróságok gyakorolják s hogy a király
ezenkívül is jelentékeny jogokkal bír az igazságszolgáltatás körül, bár alkotmányunk a nép részvétét is biztosítja (pl. az esküdtszékekben). A
bíróság az 1869. IV. t.-c. szerint a törvények,
törvény alapján keletkezett és kihirdetett rendeletek és törvényerej szokás szerint tartozik
eljárni a tárgyilagos igazság érdekében teljesen
független úgy a hatósági szervezetben, mint a
felség szubjektív akaratával szemben s itt mutatkozik a kormányzati hatóságok és bíróság jogállásában rejl nagy különbség (1. Birói függetlenség). A bíráskodás nálunk a kormányzattól el van
választva; hangsúlyozta ezt már az 1791. XII.
t.-c., a közigazgatástól való elválasztását pedig az
:

;

Bírói
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határozat

mondja ki: «Seni a közigazgatási,
hatóságok egymás hatáskörébe nem
avatkozhatnak)) bár újabban némely közigazgatási hatóság kisebb ügyekben (kihágások, iparos-,
cselédügyek, kisebb érték polgári peres ügyek)
ismét bíráskodási joggal ruháztatott föl. L. Birói
1869. IV.

sem a

t.-e.

birói

;

hatáskör.
Birói határozat ítélet vagy végzés. A polgári
eljárásban az 1868. IV. t.-c. 146. § -a szerint a per
érdemét ítélettel, minden más kérdést végzéssel
dönt el a bíróság a Pp. úgyszintén a Bp. is meghatározzák azokat az eseteket, amelyekben a bíróság ítélettel határoz; minden kérdésben, ahol a
törvény ítéletet nem rendel, végzéssel kell határozni, 1. ítélet és Végzés.
:

;

Birúi hatáskör, a

terület,

személyek és ügyek

szerint meghatározott az az ügykör, amelyre a
bíróság eljárása, az eljárásra való jogosultsága
és kötelessége kiterjed.
J. polgári ügyekben. A magyar bíróságok hatásköre kiterjed a magyar állam egész területére,

kivéve Horvát- Szlavonországokat (amelynek területére csak a magyar föudvarnagyi bíróságnak
ületöleg a fiumei
(1. 0.) és tengerészeti ügyeket
magyar törvényszéknek van hatásköre) ennek
alá van vetve e területen minden személy (kivéve a házassági s egyéb statuspereket), amenynyiben nem tartozik a föudvarnagyi bíróság (1. o.)
hatásköre alá. (V. ö. Területenkivüliség) Az ügyek
;

szerinti meghatározásnak fszabálya az, hogy
minden magánjogi ügy B.-be tartozik, kivéve
azt, amelyet a törvény kifejezetten más hatóság hatáskörébe utasít (1. Közigazgatási hatóság). A B.-t elsöf okban a kir. járásbíróságok és
a kir. törvényszékek gyakorolják az ügyeknek
;

e bíróságok hatáskörébe beosztásán igen nagy
változtatást tett az i'ij Pp. (1911 I. t.-c), amely a
járásbíróság mai 1000 koronás értékhatárát (1893.
XVIII. t.-c. 1. §; 1D07. XVII. t.-c. 1. §) ersen
felemelte 2500 K.-ra, ezen az értékhatáron belül
sok ügyet, amely eddig kizárólag törvényszéki
:

:

hatáskörbe tartozott, pl. váltóügyek, kereskedelmi
perek, járásbíróság elé utalt, több ügyet, amely
eddig csak az értékre tekintettel tartozott járásbírósági hatáskörébe, értékre tekintet nélki utasított oda (állatszavatossági perek, munkabérkövetelések> haszonbérleti viszonyból származó min-

den követelés), nagyobb tért enged a járásbirósági hatáskör kikötésének, viszont a törvényszékek hatáskörét nagyon megszorította, a külön
kereskedelmi bírósági hatáskört pedig megszüntette 8 a kereskedelmi ülnöki (1. o.) intézményt
eltörölte. (L. Járásbirósági hatáskör. Törvényszéki hatáskör.) A felperes által eladott érték
irányadó, míg azt az alperes vitássá nem teszi,
kivéve, ha a köztudomással, a bíró hivatalos tudomásával ellenkezik vagy különben valószíntaz adó 100- és 200-szoros
len. Ingatlan értékét
összegében álló eddigi becslés elhagyásával — az
illetékszabásra fennálló szabályok szerint kell a
Pp. értelmében megállapítani, csak a fkövetelés
irányadó, a járulék, t. i. a haszon, ideértve a kamatot és a gyümölcsöt is, a kár és a költség nem
számít. A követelésnek a per folyamában felemelése a hatáskörre befolyással van, leszállítása a
hatáskört nem érinti. A B.-t a bíróság hivatalból

—

Biró! illetékességr

veszi figyelembe, a hatáskörébe nem tartozó
keresetlevelet az ellenfél idézése nélkül hivatalból
visszautasítja, de ha a hatáskör a per tárgyának

értékétl függ, a bíróság hatáskörének hiányát az
alperes perbeboesátkozása után hivatalból már
nem veszi figyelembe. (L. Pergátló kifogás.)
II. B. bnügyekben a magyar állam területére
terjed ki, Horvát-Szlavonországokat kivéve
az
e területen elkövetett bntett vagy vétség miatt
a külföldi is a magyar B. alá esik, de a fegyveres
erhöz (1. o.) tartozó személyekre a B. nem terjed ki. (Külföldön elkövetett bncselekményekre
;

1.
Kiadatás.) Az elsfokú hatáskört az
1897. XXXIV. t.-c. megosztja az esküdtbíróság,
a törvényszék, a járásbíróság és a közigazgatási
hatóság között (1. Büntetöbiróságok.). Összefüggés esetében a nagyobb hatáskör hatóság jár el
ha tárgyaláson tnik ki, hogy az ügy kisebb hatáskör bíróság elé tartozik, az ügyet már nem
szabad oda áttenni, hanem a nagyobb hatáskör
bíróságnak kell elbírálnia. A hatáskört hivatalból
kell vizsgálni. L. Hatásköri összeütközés.
III. B. bányaügyekben ma csak 8 törvényszéket illet (1. Bányabiróságok), járásbíróságot
nem az új Pp. (1911. I. t.-c.) szerint azonban az
elsfokú bíráskodást, az ezzel felruházott törvényszékeken kívül a törvényszékek székhelyén lév
és kerületükbe tartozó járásbíróságok is gyakorolják, nevezetesen a sommás visszahelyezési és
hitárperekben, amelyeknek ellátására a törvényszék egyik bírói tagját rendeli ki a járásbírósághoz. (Pp. 583., 584. §.)
Birói illetékesség (competentia), etnnak a meghatározása, hogy az ugyanazon hatáskör bíróságok (pl. több törvényszék v. több járásbíróság)
közül a konkrét ügyben melyik jogosult eljárni.
amely
I. B. polgári perekben. Általános B.
minden perre irányadó, kivéve azokat, amelyekre
a törvény kizárólagos illetékességet állapít meg
az alperes lakhelye, mind mai eljárásunk (1868.
LIV. t.-c. 30. §), mind az új Pp. (1911. I. t-e.)
lakszerint (19. §)
actor sequítur fórum rei
hely hiányában a tartózkodási hely alapítja meg
az általános B.-et, kiskorúra, gondnokság alattira
nézve pedig ez esetben gyámhatóságának székhelye. A kincstár általános B.-ét a képviseletre
hívatott hatóságnak, tön^ényhatóságét, községét a
törvényhatósági bizottság, képviseltestület székhelye, közintézetét, társaságét, egyesületét, alapítványét székhelytik alapítja meg (Pp. 19., 25.
§). Kizárólagos B. esetében a pert csak az ekként
kijelölt bíróságnál lehet megindítani, másnál nem,
ilyen B. ingatlanra vonatkozó dologi perekben az
ingatlan fekvésének az illetékessége (fórum rei
sítae), hitbizományi viszonyból ered perekben az
a törvényszék, amely a felügyeletet gyakorolja,
házassági perekben az utolsó együttlakás helye,
stb.Különös JB. célszerségi okokból egyes ügyekre
nézve bizonyos körülmények alapján vagylagosan
van meghatározva, t. í. az általános B.-et nem
zárja ki. Ilyen pl. a vagyonjogi perekben a huzamos tartózkodás helye (pl. cseléd, munkás, tanuló
irányában), a dolog vagy a vagyon helyének illet.,
a telep, a jószág fekvésének íll. a telep v, jószág
ügykörét illet perekben, szerzdésbl származó

nézve

;

—

—

:

;

perekben a teljesítés helyének illetékessége, váltó-

;

—

Biröi ítélet
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perekben a fizetési hely, keresked v. iparos ügyleteibl származó perben az ügyletkötéskor volt
lakhely, tov. a telep vagy üzlet helyének ill., bejegyzett keresked javára más kereskedvel
szemben a könj^'vezetós helye, vagj'^onkezelésböl
származó perekben az a biróság, amelynek területén a vagyont kecelték ügyvédi díj iránti perben az iroda helye, kártérítési perben a károsítás,
ingóra vonatkozó sommás visszahelyezési perben
aháboritás helye, bérleti, haszonbérleti perben az
ingatlan fekvése is megalapítja a B.-et, örökösödési, közszerzeményi stb. pert az örökösödési eljárásra illetékes biróság eltt, házassági, vagj'onjogi pert a házassági perre illetékes biróság eltt
megalapítja az illetékesséis meg lehet indítani
get az alperesnek bizonyos formában kijelentett
alávetése is (Pp. 26—45. §§). Ezek az illetékességi okok nagjTÓszt mai eljárásunkban is (1868.
LIV. t.-c. 35—53. §§) megvannak a Pp. azonban
megszorította a könJ'^•kivonati illetékességet, ezt
csak keresked ellenében engedvén meg, továbbá
ersen korlátozta a kereskedk javára szóló illetékességeket és az alávetést részletügyletekbl
származó perekben. A különös eljárásokban vag>'
különös körülmények (pl. pertársaság, viszontkereset) alapján fennálló B.-ról e helyeken szólunk.
Alkotmányunk egyik sarkalatos tétele, hogj' senkit illetékes bii-ájától elvonni nem szabad (1869.
I\'. t.-c. 20. §). Ezért a biróság illetékességét hivatalból veszi figyelembe, az illetékességéhez nem
tartozó keresetlevelet az ellenfél idézése nélkül
hivatalból visszautasítja de ha az alperes a biróság eltt jelen van, vagj' ha már perbe bocsátkozott, a biróság a B, hiányát csak kizárólagos ille;

:

:

-

Bfrói

smind

szervezet

képvisel, gyakorló ügyvéd, tanár

orsz.

v.

tanító (de egyetemi magántanár lehet), politikai
folyóirat tulajdonosa, kiadója, szerkesztje, nem
viselhet semmiféle más hivatalt s nem folytathat
oly foglalkozást, amely a birói függetlenséggel
hivatali kötelességében gáössze nem fér v,
tolná ; nem fogadhat el magánosoktól semmiféle
njTigpénzt, adományt v. javadalmazást; a törvényhatósági v. községi képviseltestületeknek tagja
lehet ugyan, de megbízást tlük nem fogadhat el
nem lehet tagja politikai v. munkásegyletnek ; nem
lehet az állam által segélyezett v. biztosított válla-

t

latnak engedményese, részvényese,

közege

vény

:

gyámságot

v,

sem bármin

gondnokságot csak

tör-

végrendelet alapján viselhet (1869. IV.
t.-c. 8-13. §§; 1891. XVII. t.-c. 39-40. §§).
Ugyanannál a bíróságnál v. az alsó és a fels
bíróságnál és az ügyészségnél nem lehetnek együttesen alkalmazva bizonyos fokú rokonok v. sógorok de ez alól a király felmentést adhat (1891.
V.

;

XVII. t.-c. 41-45 §§).
Birói páholy, emelvényes, három oldalról zárt,
fedett hely a versenypályákon a célkarikával
szemben, ahonnan a versenybíró nyugodtan szemlélheti a verseny egész lefolyását és végül pontosan, minden küls behatástól menten, megalkothatja ítéletét, hogy a versenyzk min sorrendben haladtak át a célvonalon.
Birói pálca, a birói hatalom és tekintély jelvénye volt, fleg a büntet bíráskodás gyakorlásánál. A halálbüntetés után a B.-t eltörték. Innen
a szólásmód valaki fölött v. valakinekcselekvénye
fölött pálcát tömi. V. ö. Möller, Die Rechtsitte
des Stabbrechens (Weimar 1900).
tékesség esetében veszi figyelembe, más esetben
Birói szemle (inspectio ocularis), az a bizonyípedig rábízza a törvény az alperesre, hogy kiván-e tási eszköz, ameljTiél fogva a biróság valamely
a B. hiánya miatt kifogást emelni (Pp. 50. §.), vitás és a per eldöntésére befolyással bíró körülményrl saját érzékeivel szerez magának közvetet1. Pergátló kifogás, Biróság kijelölése.
II. Bnügyekben a B. okai
1. a cselekmény el- len meggyzdést. Ha e meggyzdés képzéséhez
követésének a helye 2. a megelzés, ha az el- különös szakismeret szükséges, a B. szakértk
:

:

:

;

követési hely bizonytalan v. több biróság terüle- közbenjöttével teljesíttetik (1. SzOrkértökj.
tén van, továbbá, ha a terhelt lakhelyének bíróBnügyekben a B. az anyagi igazság kiderítésága az elkövetési helyét megelzte 3. az össze- sére gyakran nélkülözhetetlen. Tárgj'a leginkább
gfüggés, ha több egyén ellen egy v. több cselekmény a bntett elkövetése helyének megszemlélése, a
'miatt ugyanaz a biróság jár el 4. a vlszonvád, bntett után maradt nyomoknak, a bntett elmely az egjik vádra illetékes bíróságot a másikra követésére szolgált eszközöknek megtekintése.
is illetékessé teszi 5. külföldön elkövetett cselekBirói szervezet, azoknak a szabályoknak az
ményre a belföldi lakhely vagj* tartózkodóhely, összessége, amelyek egjTészt a bh-óságok száilyen hiányában az elfogatás helye külföldrl mára és egymáshoz való viszonyára, másrészt a
kiadott eg>-énre nézve, ha a rendes B. nem kétség- bíróságot alkotó személyzet minségére, számára
telen, a Kúria jelöli ki a bíróságot külföldrl ki- és egymáshoz való viszonyára, valamint a bírókért egyén ellen a lakhely, vagy tartózkodásiTiely, ságoknak egyes^ügyekben alakulására vonatkozilyen hiányában a kézrekerülés helyének bírósága nak. Az els a' bíróságok küls szervezete (l.
jár el (1. Kiadatás). A biróság illetékességét hiva- külön táblázaton), a második a bels szervezet.
talból veszi figyelembe (Bp. 15—27. §§). V. ö. A kir. els folyamodású bíróságok számát elször
llletéke'<ségi összeütközés.
az 1871. XXXII. t.-c. 1. §-a állapította meg;
Bírói ítélet, 1. Birói határozat és ítélet.
a járásbíróságokét 360-ban, a törvényszékekét
Birói jogsegély, 1. Jogsegély és Nemzetközi 102-ben. Ez a szám azóta törvényes intézkedések
jogsegély.
folytán a járásbíróságokra nézve 385-re emelBirói kizárás és mellzés, 1. Bírósági szemé- kedett, a törvényszékekre nézve 67-re csökkent.
lyek kizárása.
A kir. ítéltáblák számát az 1890. XXV. t.-c.
Birói letétpénztár, 1. Állampénztár.
11-ben állapította meg. A legfelsó biróság a m.
Birói mellzés és kizárás, 1. Birósági szemé- kir. Kúria. A járásbíróságok hatósága azokra a
lyek kizárása.
községekre terjed ki, amelyek a járásbíróság terüBirói összeférhetetlenség, a birói fliggetlen- letén feküsznek, míg a felsbíróságok területi
ség megóvása céljából a biró nem lehet egyszer- hatóságát a ho:^juk tartozó járásbíróságok és
;

;

;

;

;

:
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törvényszékek területe adja. Vannak törvényszékek, amelyek területi hatásköre egyes ügyek
tekintetében más törvényszék területére is kiterjed. Ilyenek a bányaügyi birói hatáskörrel és a
pénzügyi birói hatósággal felruházott 8, illetve
32 törvényszék. A bíróságok egymáshoz való
viszonyát három szempontból lehet meghatározni, ú. m. az igazgatás (felügyelet), a törvénykezés (felebbvitel) és az egymásnak nyújtandó
jogsegély szempontjából. A bíróságok feletti ffelügyeletet az igazságügymin. gyakorolja (1891.
XVII. t.-c.). A kir. Ítéltábla elnökének felügye-

—

Birói végrehajtás

szótöbbséggel dönt. Az ügy elkészítését tárgyazó
intézkedések társasbiróságoknál is ülésen kívül,
az eladó által, az elnök hozzájárulásával történnek. A bíróságok az itélbírákon kívül még segéd-

személyzetbl és kezelszemélyzetbl állnak. Ítélbíró alatt kell érteni az elnököt, alelnököt, tanácselnököt, bírót és albirót, segédszemélyzet alatt az
elnöki titkárt, tanácsjegyzt, a jegyzt és joggya-

kornokot, míg a kezelszemélyzetet a telekkönyvvezetk, segédhivatali figazgatók, irodaigazgatók, irodatísztek, írnokok és díjnokok alkotják
(1891. XVII. t.-c). A bels szervezetre vonatkozó
lete kiterjed az ítéltábla területén lev bírósá- részleteket l. az egyes bíróságok címszója alatt. A
gokra, a kir. törvényszók elnökének felügyelete bíróságok v. rendes bíróságok, vagy kivételes
pedig a törvényszék területén lev járásbírósá- bíróságok, mely utóbbiak csak kivételképen, vagy
gokra. Törvénykezés szempontjából legalul az a törvénykezés meghatározott szkebb körében
els folyamodású bíróság áll, a kir. járásbíróság V. csak bizonyos személyek felett gyakorolják a
és a kir. törvényszék, mely utóbbi azonban bíráskodást. A rendes bíróságok a járásbíróság,
mindinkább nagyobb mérvben válik felebbvi- törvényszék, ítéltábla és Kúria. Kivételes bíróteli bírósággá (í. Birói hatáskör). Az els fo- ságok tárgyi tekintetben a budapesti kereskedelmi
lyamodású bíróságokkal szemben állnak a fels és váltótörvényszék, a budapesti büntet törvényvagy fellebbviteli bíróságok, ú. m. a kir. ítél- szék, a községi bíróságok, a közigazgatási bírótáblák és a kir. Kúria. A folyamodási foko- ság, a szabadalmi bíróság, a hatásköri bíróság,
zatokra nézve 1. Fellébhvitel. A megkeresésekre személyi tekintetben a fudvarnagyí bíróság, a
nézve fszabály, hogy azokat a bíróságok egy- katonai bíróságok, a munkásbíróság. Majd szemás közt a kívánt birói cselekmény jogszersé- mélyi, majd tárgyi tekintetben kivételesek a
gének megvizsgálása nélkül tartoznak teljesíteni, konzuli bíróságok, az ipartestületi bíróságok, a
és csak saját illetékességüket vannak jogosítva tzsdebíróság (1. o.).
vizsgálni. Kézbesítés és egyéb bírói cselekmény
Birói tévedés (Justizmord, erreurjudiciaire),
az igazságnak meg nem
iránt csak járásbíróságot szabad megkeresni tágabb értelemben
(2700/1910 I. M. sz. r. 16. §, 1. Jogsegély). A bíró- felel büntet ítélet hozatala s ennek végrehajságok egymáshoz való viszonyát más oldalról
tása; szkebb értelemben: ártatlan egyénné':
I. Birói illetékesséa, Illetékességi összeütközés és
halálra ítélése és kivégzése. A Justizmord kiHatásköri összeütközés. A bíróságok bels szer- fejezést Schlözer A. L. használta elször 1782. egy
vezete szempontjából meg kell különböztetni az svájci boszorkány kivégzése alkalmával. Voltaire
egyes bíróságokat és társas hiróságokat. Ama- már 1777. írta egy Nagy Frigyeshez intézett levezokhoz a kir. járásbíróságok, ezekhez a királyi lében: «assassín8juridiques)). AB. általános megtörvényszékek, a királyi itltáblák és a kir. Kúria jelölésére Trager alkalmazta elször a Justizmord
kifejezést 1822. A külföldi szkebb értelemben
(1. 0.) tartoznak. Némely ügyeket a törvényszéknél is egyes bírák intéznek (1898. X. t.-c, 1. Tör- vett B.-ek nevezetesebb esetei
Galas Jánosnak
vényszék). A járásbíróságoknál egy vagy több 1762. Toulouse-ban ártatlanul történt elítélése s
járásbíró és egy v. több albíró van alkalmazva. kivégzése
a Lesurgue-esot (1794), mely abban
Az újabb irányzat az albirót, vagyis a kezd bírót állott, hogy a gyilkosság miatt elitélt Lesurgue
inkább a törvényszékeknél kívánja alkalmaztatni. kivégzése után négy hóval Durochat személyében
A vezetés a járásbírót és ha több van, ezek megtalálták az igazi gyilkost a LocatelH-eset
közül a rangídsebbet illeti. A törvényszók az (1861), amelyben a B. áldozatául esett Locatellit
elnök vezetése alatt megfelel számú törvény- egy pápai zsandár meggyilkolása miatt végezték
széki birákból ésalbirákból áll. A járásbíró és a ki s utóbb bebizonyult, hogy a gyilkos egy Castörvényszéki bíró kir. ítéltáblai bírói címmel és trucci nev egyén volt; a 2>rMaMa:-eset (1887),
jelleggel, a törvényszéki elnök kúriai bírói címmel melynél Druaux férjének és sógorának meggyilés jelleggel ruházható fel. (Helyi elléptetés.) A kolása miatt ln kivégezve s utóbb kiderült, hogy
társas bíróságok 3, 5 vagy 7 ítélbiróból ala- a halált széngázmérgezés okozta. Hazánkba?)
kított tanácsülésben határoznak, még pedig úgy, szkebb értelemben vett B. az utóbbi évtizedekhogy a törvényszéknél a tanácsülés mindig 3 ítél- ben nem fordult el, de tágabb értelemben vett
biróból, a kir. ítéltáblánál, ha járásbíróságtól B.-ek Köteles Mihály esete, kit nején elkövetett
fellebbvítt ügy kerül elintézés alá, három, ha gyilkosságban való részesség miatt életfogytig
törvényszéktl fellebbvítt ügy intéztetik el, öt tartó fegyházra ítéltek s kinek ártatlansága csak
ítélbiróból, a kir. Kúrián pedig 5 vagy 7 ítél- 9 évvel a tett elkövetése után derült ki ilyenek
biróból álló tanácsülésben intéztetik el aszerint, még a Drakulits- és a Korhamnier-eset. A B.
amint az illet ügy fölött a kir. ítéltábla 3 v. teljes elkerülése lehetetlen, de enyhítheti a ve6 ítélbiróból álló tanácsülésben határozott. A szélyt a halálbüntetés eltörlése, a büntet pernek
Kúria és a tábla felülvizsgáló tanácsa 5 tagból áll minél több biztosítókkal (helyes perorvoslati rendszer, esküdtbirósági eljáriís) való körülvétele a
(1. Félülvizsgálat). Kisebb (a Kíirián 5, a táblai
felülv. tanácsra nézve 3 tagból álló) tanácsok ala- már megtörtént B.-ek némi orvoslását nyújtja az
szük- ártatlanul elitéltek kártalanítása.
kítására tér át a Pp. 55. §-a. A tanácsülés
ség esetén az egyes kérdések elkülönítése után
Birói végrehajtás, 1. Végrehajtás.
:

:

;

;

:

;

;
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Birói vésrzós

Birói végzés, 1. Birói határozat és Végzés.
Birói vizsga. Az 1869. évi IV. t.-c. értelmében
.Magyarországon a birói hivatal viselésének elöföltételei közé tartozik a köz- és váltóügyv'édi v.
gyakorlati B. letétele. A gyakorlati B.-ra csak az
bocsátható, ki a jogi tanfolyam elvégzése után
három éven át joggyakorlaton volt. A vizsgát az
1891. XVII. t.-c. ésazannak alapján kibocsátott
1891. évi 4r5,036. sz. igazságügymin. rend. szabályozza. Tárgyai a magyar közjog, polgári büntet, bánya-, kereskedelmi anyagi és alaki jog,
váltó- és csödjog, közigazgatási és pénzílgji jog.
A vizsgti szóbeli és írásbeli, lényegesen gyakorlati
jelleg. A képesítés egyszer v. kitünö. A vizsgát
csakis a Budapesten szerv-ezett vizsgáló-bizottság
elótt lehet letenni, meljTiek elnökét és tagjait 3
é\Te az igazságügjTniniszter nevezi ki. Egy vizsgálat bizottsága az elnökön kívül 3 tagból áll,
Birói zálog, 1. Zálog.
Birói zár, 1. VégrehajtásBirói zárlat, 1. Zárlat.
Birói zártörés. A zár eszközlésénél a bíróság
V. más hatóság közege által alkalmazott pecsét-

nek
tése,

illetéktelen eltávolítása, feltörése v. megsérügj'szlntén a lezárolt dolgok megrzésére

szolgáló helyiség v. tartály felnyitása mint zártörés, 6 hónapig terjedhet fogházzal és 1000 K-ig
terjedhet pénzbüntetéssel büntetend (Btk. 360. §).
A B. lényegileg nem a vagyon megtámadása, hanem a hatósági intézkedés illetéktelen megszegése. A bíróság V. más hatóság által lefoglalt, zár
alá vett dolgoknak a zár alól való jogtalan elvonását, ha azt a dolog tulajdonosa a nála hagyott
V. reá bízott dolgon követi el, a btk. sikkasztásnak tekinti, s a sikkasztásra megállapított szabadságvesztésbüntetéssel és hivatalvesztéssel bünteti.
(Btk 359. §.)
Birökfildés. A birói függetlenségnek és az ítél-

kezés pártatlanságának egyik biztosítéka, hogy
senki illetékes birájától elvonható ne legyen.
Midn tehát kivételesen eláll annak szüksége,
hogy az illetékes bíróság helyett más, egyenl
hatásköni bíróság járjon el, úgy ennek feltételei
ée módozata olykép határozandók meg, hogy az
említett elv a lehet legcsekélyebb sérelmet szenvedje. A polgári eljárásban mai szabályaink szerint (1868. LIV. t.-c. 57. §) a tör\'ényszék elnökének V. tagjai többségének kizárása miatt (1. Bírósági személyek kizárása ) v. más fontos okból
(pl. házassági perben, ha a magyar állampolgároknak utolsó közös lakheljTik nem volt belföldön)
van B.-nek helye és ezt a király az igazságügyminiszter által gyakorolja. A Pp. B. helyett az eljáró bíróság kijelölését (1. Bíróság kijelölése) ismeri. A büntet perrendtartás a B. jogát a kir.

Biron

Biron, 1. Armand de Gontaut, B.-i báró, francia
hadvezér és államférfiú, szül. 1524 körül, elesett
Epernay ostrománál 1592 júl. 26. Dreux, St. Denys és Montcontour mellett az udvar pártján
küzdött, IX. Károly tüzérségi fhadparancsnokká,
III. Henrik pedig tábornaggyá nevezte ki. 1589
óta IV. Henrik alatt szolgált.
2. B., Charles de Gontaut, B.-i lierceg, francia
tábornagy, az elbbinek fia. 1561-ben szül., lefejeztetett 1602 júl. 31. Rendkívüli bátorságáért
1589. tábornok, 1592. tengernagy, 1594. tábornagy, 1598. herceg és Franciaország pairje lett.
wFulmen Galliae»-nek szokták nevezni és IV.
Henrik egyik fötámaszának tekintette. Máskülönben azonban határtalan önz, ármányos, dacos és
elbizakodott volt és sohasem érte he a kapott jutalommal. Midn Henrik 1599. mint követet Brüszszelbe küldte, B. a spanyolokkal és Emánuel szavojai fejedelemmel titkon szövetségre lépett, melynek értelmében arra kötelezte magát, hogy fegj'vert ragad Henrik ellen. Egyszer a király megbocsátott neki, de midn B. áruló terveit folytatta,
a parlament által hozott ítélet alapján a Bastilleban lefejeztetett. V. ö. a IV. Henrikrl szóló írod.
3. B; Armand Louís de Gontaut, élöhb Lauzun
herceg, 1788 óta pedig, az idsebb B.-ág kihalta
után, B.-i herceg, szül. 1753. Parisban, megh. 1794
jan. 1. Kicsapongásai folytán nagyon eladósodván, 1778. a francia segédcsapatokkal Amerikába
ment, ahol ezredessé lett. 1789-ben visszajött
Franciaországba, a forradalomhoz csatlakozott és
az orléansí herceg jobbkeze lett. 1792-ben Korzikán s a Vendéeben kudarcot vallott. 1794-ben a
forradalmi törvényszék parancsára lefejezték.
Biron (Bíren), 1. Emst Johann, kurlandi herceg, orosz kegyenc, szül. 1690 dec. 1., megh.
1772 dec. 28. Fia egy kurlandi, Bühren nev német
földbirtokosnak. Mint apród nagyon megnyerte
N. Péter cár unokahugának, a korán öz\'egységre
jutott Ivanovna Anna kurlandi hercegnnek kegyeit. Midn Anna 1730. trónra jutott, B. gyorsan
fkamarás, majd birodalmi gróf lett, st a francia
B.-i hercegek címét és címerét is felvette s rövid
id multán ö volt az ország leghatalmasabb embere. Münnich és Osztermann az
parancsára kegj-etlenül üldözték mindazokat, akik útjába meré-

Anna cárn arra kényszeríté
a kurlandíakat, hogy öt örökös hercegükké válasszák halála eltt pedig kinevezte öt kiskorú
utódjának, Ivánnak gyámjává. Ez állásában B.
birodalmi régens lett. Hatalma azonban nem soszeltek állni. 1737.

;

káig

tartott.

Iván anyja parancsára Münnich

el-

fogta B.-t és Schlüsselburgban rendkí^ülí törvényszék elé állította, amely kimondta rá a halálos
ítéletet. Kegj'elembl élethosszig tartó számkiveKúriára bízza, amely azt a felek bánnelyikének tésbe küldték Pelymbe, Szibériába. De az új cámö,
indítványa alapján v. az illetékes bíróság elter- Erzsébet már 1741 dec. 20. visszahívta. Jaroszjesztésére, a koronaügyész meghallgatása után lávot jelölvén ki lakóhelyéül s helyette Münnichet
gyakorolja 1 ha az illetékes bíróság kizárás oká- küldte Szibériába. Jaroszláví számkivetését megból nem járhat el 2. ha az illetékes bíróságtól v. szüntette III. Péter 1762. II. Katalin pedig 1763.
az emellett közremködésre hivatott esküdtektl visszahelyezte
a kurlandi hercegségbe.
részrehajlatlan eljárás és határozat nem várható
2. B., Péter, birodalmi gróf, kurlandi és saganí
3. végül más bíróságot küldhet ki a kir. Kúria a herceg, állítólag B. 1. és Ivanovna Anna cárnó
koronaügyész indítványa alapján akkor is, ha ezt fla, szül. Mítanban 1724 febr. 15., megh. Gellenaua közbéke vagy a közbiztonság érdekében szk- ban 1800 jún. 13. Kormányra jutván (1769-95). a
ségesnek látja.
kurlandi rendek addig panaszkodtak rá Szt. -Péter:

.

;

t

a

-
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míg Katalin cárn lemondásra kóny-

Kurlandi birtokaiért
500,000 aranyat, ezenkívül pedig óvenkint 50,000
aranyat kapott. Övé volt különben a wartenbergi
uradalom Németországban, a sagani Sziléziában
ós a nachodi Csehországban. Harmadik felesége
a szépsége, jósága és szellemessége által kitn
Medem Anna JDorothea grófn volt (szül. 1761
febr. 3., megh. 1821 aug. 20.). Legfiatalabb leányukat, Dorotheá-t 1808. Talleyrand-Périgord Edmond herceg vette feleségül Dorothea 1845 aug.
8zerítette (1795

márc. 28

).

—

Biróságri

épUIetek

lyezésére szolgáló budapesti igazságügyi palota
A vidéki kir. ítéltáblák
(1. a IV. mellékletet).
legtöbb helyen külön épületben mködnek a kir.
fügyészségekkel együtt. Végleges elhelyezésük
csak részben történt meg, így Kassán, Kolozs-

A kir. törvényszékek rendszerint a kir. ügyészséggel és a szókhelyen
kir. járásbírósággal egy bírósági
várt, Debreczenben, Szegeden.

mköd

épületben helyeztetnek el (törvénykezési épületek,
törvényházak). A földszintet a legtöbb helyen a
kir. járásbíróság, a tkvi osztály és a vizsgáló
6. Sagan hercegnjévé lett, megh. 1862 szept. 17. bíró foglalja le (1. III. mell). Az els emeletre
íjegidsb fia, Imuís chalais-1 és valen9ay-i herceg kerül az elnökség a segédhivatalokkal és a polgári osztály (1. III. mell.) míg a második emelett az örököse.
leten a büntet osztály és a kir. ügyészség van
3. B., GustavKalixt, herceg, B. 2. testvérének,
B, Kari Emstnek fla, szül. 1780 jan. 29., megh. (1. III. mell). A polgári és a büntet osztá1821 jún. 20. Einsben. II. Katalin cárn Kurland- lyokban a tárgyaló termek körül csoportosulnak
nak Oroszországgal való egyesítése után testr- egyfell az ügyfelek, másfell a bírák helyitisztnek nevezte ki. Késbb B. porosz hadi szolgá- ségei. Különös gond van a nyilvánosság részérl
latba lépett és Oroszországtól Kurland átengedé- leginkább igénybe vett esküdtbirósági teremnek
séért 18,000 arany óvdíjat nyert. 1802-ben meg- a gyakorlati igényeket kielégít beosztására és
szerezte a sziléziai «lengyel-wartenberg»-i uradal- mvészi kiképzésére (1. I—III. mell), a bírák,
mat 8 fölvette a B.- Wartenberg hercegi címet. esküdtek, vádlottak, tanuk és a hallgató közönA B.- Wartenberg hercegi család jelenlegi feje ségelkülönítésére. A vizsgálóbíró és a kir. ügyészGustav, sziil. 1859 okt. 17., a porosz urakházának ség rendszerint akként helyeztetnek el, hogy a
fogházzal köimyen és közvetlenül érintkezhessetagja.
Bíróság, az igazságszolgáltatás gyakorlásával nek és a letartóztatottakat is a külvilággal való
megbízott hatóság. Az egyes birói személy is a B. érintkezés nélkül lehessen elállítani. A teleknevét viseli, ha egyes bíróság személyesítjekónt könyvtár és az irattárak tz- és- betörésmentes
jár el. így a járásbiró nem mint ilyen, hanem mint felszereléssel vannak ellátva. A folyosók szélesek,
járás-B. hozza meg ítéletét. A rendes B.-okon hogy a jogkeres közönség váróhelyéül is szolkívül van még közigazgatási B., hatásköri B., gálhassanak. Az alkalmazottak részére, egy hifudvamagyi B., községi B., rendri büntet B., vatalszolgát kivéve, magánlakásokat csak kivéválasztott B., munkásbiztosítási választott B., telesen létesítenek. A járás-B. építésénél mindtzsde-B., szabadalmi B., képviselválasztások ezek a tekintetek szintén érvényesülnek. Itt a
érvényességérl ítél B., katonai B., egyházi B., földszintet a tkvi osztály foglalja el (1. I—III,
becsület-B. (1. o.). L. Nemzetközi hiróságok, Biró, melléklet), míg a polgári és büntet osztály az
Birói hatálom, Birói szervezet, Büntet biróságok. emeletre kerül (1. l—III. melléklet), hacsak a
Bírósági épületek {négy Icépm^lléklettel). Az polgári osztály nagyobb terjedelme miatt a bün1869. IV. t.-e. az igazságszolgáltatást a közigaz- tet osztályt is nem kell a földszintre helyezni.
gatástól elkülönítvén, az 1871. XXXI. t.-c.-kel Úgy a törvénykezési, minta járás-B. -kel kapcsoszervezett új királyi bíróságok mködésüket nagy- latban fogházak is építtetnek (1. Letartóztatási inrészben a törvénykezési célokra már addig is tézetek). A B. homlokzati kiképzése a célnak meghasznált és az illet törvényhatóságok és közsé- felelen egyszer és komoly, de emellett monugek részérl átengedett helyiségekben kezdették mentális és a mvészi igények kielégítésére is
meg. Ott, ahol ilyenek rendelkezésre nem állot- alkalmas. B szempontok különösen a törvényke*
tak, régi kincstári, esetleg bérelt épületekben zési épületeknél érvényesülnek (1. I és II. mell),
nyertek a kir. bíróságok elhelyezést. Kezdetben míg a járás-B. homlokzata egyszer és lehetleg
kielégítették ugyan ezek az elhelyezések a sze- csekély fentartási költséget igényl (1. I. és II.
rény keretekben
kir. bíróságok igényeit, mell). A bútorzat szintén egyszer és komoly.
az ügyforgalomnak a beállott általános gazdasági Újabban a B.-et egységes kivitel és alakú bútofellendülés f olyamányaként jelentkezett ers emel- rokkal szerelik fel. Az építési telek kiválasztásakedése és a jogélet terén létesített reformok kö- nál gond van arra, hogy könnyen megközelíthet
vetkeztében azonban mihamarább eltérbe lépett helyen és ha nem is a központon, de fejlödésképes
az a szükség, hogy a kir. bíróságok végleges el- irányban feküdjék. A törvénykezési épületek térhelyezése biztosi ttassék. A B. kezdetben csak cse- szükséglete fogházzal együtt 2000— 2500
-öl,
kély számban és szerény kivitelben létesültek, a járás-B. -é pedig ugyancsak fogházzal együtt 500—
fokozatos haladás azonban csakhamar e téren is 800 D-öl. A 67 kir. törvényszék közül ma már 47
beállott. Az építmvészet erteljes fejldése ha- mködik iij törvénykezési épületben, míg a nem
tását itt is éreztette ós ma már az állam kedve- törvényszéki székhelyen
kir. járásbírózbb anyagi helyzete is megengedi a B.-nek nem- ság számára 58 helyen áll új kincstári épület rencsak gyakorlati és célszer, hanem mvészi delkezésre. A törvénykezési épületek építési költmegalkotását is. A B. között rendeltetésénél és sége 600,000—750,000 korona, a járásbirósági
emlókszer jellegénél fogva is els helyen áll a épületeké pedig 100,000—120,000 K körül mozog
kir. Kúria, a koronaügyészség, a budapesti kir. fogházak nélkül. A B. építése állandóan folytatÍtéltábla és a budapesti kir. fügyészség elhe- tatik és a közel jöv feladata lesz egyebek között
;

mköd

mköd

Bírósági fogházak
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Bírósági végrehajtók

Budapesten a nagyobbszabású pestvidéki törvény- tekintettel a biró elfogulatlansága iránt alapos
kezési épület 8 a központi járásbiróság épületének kétséget támaszt. (Pp. 59-62. § mai eljárásunkra
nézve 1869. LIV. t.-c. 56. § bnvádi ügyekre
felépítése.
Bírósági fogházak, I. LetaHóztatási inté- nézve: Bp. 64—66. §). Ugjanezek az okok
a jegyzkönyvvezett is kizárják az eljárásból.
zetek.
Bírósági hivatalnokok, a bíróságoknál az ítélö- Ezenfelül bnvádi ügyben a vádhatározat hozabirákon kívül alkalmazott állainhívatalnokok. Ide talából és tái^alásából ki van zárva az a bíró
tartoznak az elnöki titkárok és a tanácsjegyzök vagy jegyz, aki ugyanazon ügyben nyomozó v.
(a felebbviteli bíróságnál), a jegyzk, a joggya- vizsgálati cselekményt teljesített, a ftái^aláskomokok, fordítók (akik iiiínd a fogítlmazói szak- ból az, aki a vádtanácsban az ügj'et eladta, a
hoz tartoznak), írodaigazgatók, írodatísztek, telek- felsfokú elintézésébl, aki alsóbb fokon ugyankönywezetók, segédtelekkönyv vezetk és írnokok azon perben vizsgáló, vádtanácsi vagy ítélbíró
^kezel6i szak). A B.-at az igazságügj-miníszter volt. A kizáró okot a biró vagy jegyz hivatalból
nevezi ki, a joggyakomokokat kivéve, akiknek hozza a bíróság vezetjének tudomására. A kikinevezése a kír. ítéltábla elnökét illeti. A zárást maga a biró is kérheti, ha elfogulatlansága
minsítés az elnöki titkárokra nézve ugyanaz, iránt aggálya van. A kizárás felli határozatot
mint az ítélöbiráké. A jegyztl és joggyakor- a törvényszék, kír. tábla, kír. Kúria vagy a Kúriánoktól a jogtudományi állaravízsgálat vagy a jog- nak teljes ülése hozza, aszerint, amint a kéretudományi szigorlat letétele kívántatik. Telek- lem járásbiró és törvényszéki biró, törvényszéki
könj'%'vezetül v. segéd telekkönyv vezetül csak elnök vagy tanács, a kír. tábla ehiöke vagy taaz alkabnazható, aki a külön szervezett telek- nácsa, a kír. Kúria elnöke vagy tanácsa ellen
könyvvezeti vizsgát letette. Irodaígazgatónál, íránjnil. Perorvoslatnak csak az elutasító kérelem
irodatísztnél és írnoknál gímnázíálís, reáliskolai ellen van helye. Ha a bíróság tagjaínak kizárása
vagy polgári iskolai négy osztály bevégzése kíván- miatt meg nem alakulhat, biróküldésnek (1. o.)
tatik meg. Ezeknél tervben van kezeli vizsga lesz helye.
behozatala. Fegyelmi eljárásuk, összeférhetetlenBírósági szervezet, 1. Birói szervezet.
Bírósági szokás, 1. Szokásjog.
ségük nagyrészt ügy van szabályozva, mint a
biráké (1. Biró). A díjnok (1. o.) nem bírósági
Bírósági tábla, a bírósági helyiség könnyen
hivatalnok.
hozzáférhet részén, rendszerint a kapu aljában
Bírósági segéd- és kezelszemélyzet, 1. Biró- kifüggesztett fekete tábla a bírósági hirdetmények
számára.
sági hivatalnokok.
Bírósági szakért, a bíróságnál oly szakkérBírósági tantik. Bizonyos bírósági cselekmédésre nézve állandóan alkalmazott szakért, nyeknél különös fontosságuknál fogva a törvény
amelyre nézve gyakrabban van szükség szakvéle- azt rendeli, hogy azok különbeni semmiség terhe
ményre, ilyenek különösen orvosszakértó, írás- alatt csak tanuk közbenjöttével foganatosíthatók.
szakért, könyvszakért stb. Polgári jogügyekben így pl. a végrehajtás. Kiváló jelentséggel bír ez
a törvényszék teljes ülése választja, bt ügyekre az intézkedés a büntet perben, ahol általánosan
nézve az ígazságügjmín. nevezi ki. Esetrl esetre elfogadott elv, hogy bírói szemle, lefoglalás, házmeghatározandó díjazásban részesül. Ha a bíró- kutatás, személymotozás s a terhelt kihallgaságnál B. van, rendszerint öt kell szakértóként tásánál a cselekményt foganatosító bírói szeméalkalmazni. Eljárására a szakértkre fennálló lyen s a jegyzkönyvvezetn kívül két tanúnak
általános szabályok irányadók. Felelssége a jelenléte sziikséges. A Bp. 132. §-a szerint B. jei>iróí felelsséghez hasonlóan van
szabályozva lenlétében kell teljesíteni a terhelt kihallgatását,
ha a terhelt kéri vagy ha az eljáró hatóság szükBírósági személyek kizárása. A bíró eskü alatt ségesnek találja. Tényleges szolgálatban álló kavállalt kötelessége, hogy mindenki irányában tona V. csendr nem lehet bírósági tanú.
személyválogatás, érdekeltség és elfogultság nélBirósági végrehajtók. In tézménjniket hazánkkül, kérést, jutalmat, kedvezést, félelmet és gjii- ban az 1871. LI. t.-c. létesítette. A kinevezés
löletet félretéve, részrehajlatlanul igazságot szol- az igazságügyminísztert Uletí. Minsítési kellégáltasson. Ha tehát valamely eljárásban vagy kek magyar állampolgárság, betöltött 24. életév,
valamely jogügy elintézésénél a természetszer feddhetetlen jellem, vagyonrendelkezési képesség
érzelmek megnehezítenék a bíró e fókötelessé- s a kír. törvényszék eítt leteend vizsga, mely
gének teljesítését, vagy ha bármely okok elfogu- szóbeli s írásbeli, s melynek síkeres letétele eselatlanságára árnyékot vetnének az illet ügj'ben tére a képesített képesít bizonylts-ányt nyer. A
részt nem vehet. Ezért a biró már a törvénynél kinevezett hivatalos esküt tesz. Az államkinestárfogva ki van zárva az olyan tlgyból, amelyben
tól a bírósági végrehajtó fizetést nem húz, jövea fél, amelynek kimenetelébl reá haszon v. kár delmét a törvény s rendeletek által megállapított
háramlik, mely által felesége s vele bizonyos díjak teszik, melyeket a felek tartoznak fizetni. A
fokig rokona v. sógora érdekelve van melyben nyert megbízatásokról törvényileg elirt könys'emint tanú, szakért v. kép\isel mködött, mely- ket vezet, melyeknek ellenrzése a bíróság fben a felek valamelyikével ellenséges v. peres nökének feladata. Hatásköréhez különösen polviszonyban áll, a felsbíróságnál oly ügybl, gári ügyekben a végrehajtás és árverés foganatoamelynek elsfokú elintézésében részt vett stb. sítása tartozik elbb a kézbesítés is oda tartozott,
Ezenfelül a fél kifogására ki kell zárni fa bnvádi de most csak a fél kérelmére és költségére. A B.
perrendtartás szerint mellzni kell) azt a bírót, aki díjait legújabban az 1891. évi 31 ,158. sz. igazsága^ályos, vagyis ha oly ok van, amely az ügyre való ügymin. rendelet szabályozta.
;

;

:

:

:

:

;

;
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Biróságr kijelölése

;

—
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Birs

1. t.-c.) szerint
Levele a visszáján, valamint termése, a B.-alma,
a biróságok között hatásköri molyhos. Virága fehéres, rózsaszín. A B.-alraa
vagy illetékességi összeütközés merül fel (1. o.) (1. az ábrát) érett korában kopasz, igen kellemes
2. ha több biróságnál ugyanazon tárgyú keresetet illatú. Befzik s B. -almasajtot készítenek belle,
indítottak és a megelzés alapján nem lehet el- amit különösen Görögországban üdítül kedveldönteni, hogy melyik per függsége akadályozta nek. A nép nyersen is eszi. Magvainak héja elmeg a többi folytatását 3. ha az illetékes biróság nyálkásodik s a belle készített, patikai nyálkás
a birói hatalom gyakorlatában tényleg akadá- anyag az ú. n. hassorin, melyet frissít orvosságlyozva van (pl. árvíz, földrengés, tíizvész eseté- nak, kozmetikai szemek (bandolin) szövetek tiszben) 4. ha az illetékesség megalapítására szol- títására és csinosítására használnak. Héja ecetgáló körülmények hiányoznak vagy ki nem nyo- nek jó. Fáját az esztergályozok és az asztalomozhatok 5. ha a biróság tagjainak kizárása kö- sok kedvelik. A híbor-B. (G. japonica Pers.)
vetkeztében meg nem alakulhat vagy ha a biró- a mi B.-ünktI fleg nyeletlen sátorvirágzatáság vezetje van kizárva (1. Birósdqi személyek
kizárása). A kijelöl határozatot a 4. a. esetben
a kúria, az 1—3. a. esetben a legközelebbi közös
felsbíróság, az 6. a. esetben pedig az a felsbíróság hozza, amely a kizárás felöl határoz.

Bíróság kijelölése a Pp. (1911.

helyén van, ha

:

1.

;

;

;

Biróságok hatásköri összeütközése; 1. Hatásköri összeütközés.
Biróságok illetékességi összeütközése, 1.
Illetékességi összeütközés.
Birószé'k, kisk. Vas vm.
(1910)

261 vend lak.

u. p.

;

muraszombati

Ferenezlak,

u.

j.-ban,

Mura-

t.

szombat.

Birouclte

(franc),

1.

Barouche.

Birr, város, 1. Parsonstown.
Birrell, Augnstine, angol államférfiú, szül.
Wavertreebun (Liverpool közelében) 1850 jan. 19.,

mint egy baptista lelkész fia. Ügyvéd lett, 1889—
1900. képvisel volt, 1896—1900. a londoni University Collegeben jogtanár és 1906 óta újra
képvisel. A Campbell-Bannermann-kabinetben
1906 1907 elejéig közoktatásügyi miniszter

—

mely állásban a népiskolákat államosította.
1907-ben kinevezték ír miniszterré, azzal a megbízással, hogy az írek részérl várt reformbillt
megvalósítsa. Munkái Obiter dicta (lapszéli jegyzetek, 2. kiad. 1906) Ees iudicatae (1892) Essays
about men, women and books (2. kiad. 1906) Lectures on the duties and liabilities of trustes (1896)
Le ctures on the law and history of copright in books
(1899); Collected essays (2. kiad., 2 köt., 1902);
Miscellanies (2. kiad. 1902) In the name of the
Bodleian, and other essays (1905). Megírta továbbá
Charl. Bronté (Currer Bell) ós Hazlitt életrajzait.
Birresbom, község Trier porosz kerületben, a
Kyll partján, vasút mellett, (i905) 1221 lak. közelében szénsavas nátront tartalmazó ásványvízforrás fakad, amelybl évenkint 1 V, millió korsót
volt,

A

:

;

;

;

;

küldenek

ága és két termése a körtealakú birsalma, b a közönséges birsalma hosszmetszetben.

birs virágos

:

;

szót.

Birrns (burrus, lat.), ókori köpenyeg, mely
osuklyával volt ellátva és durvaszrü, nehéz szövetekbl készült. Egyes helyeken (Laodicea, Canusium) finomabb, gyapju-B.-okat csináltak, melyeknek ára egészen 8000 dénárig (kb. 180 K)
emelkedett.
Birs (Cydonia Tourn., nSv), a Rosaceae (Rózsafélék) család génusza, melynok 3 faja Dél-Európa
és Ázsia melegebb mérsékelt tájain honos. Tekin-

val különbözik. Alacsony (1—3 m.) szétterpedö,
gyakran tövises bokor levele fürészes, kopasz.
Virága gyönyör szép bíborpiros, lomb-fakadás
eltt díszlik gyümölcse kopasz, tojásdad, de a
;

;

magva nem nyálkás

héjú. Japánból ered,

1796

óta nálunk több fajtáját tavaszi díszcserjének ültetik. Hazájában illatszert csinálnak belle (essenoe
de Kanonga), mely az ylang-ylanghoz hasonlít
konfektnek, fagylaltnak, valamint likrnek is elkészítik. Nálunk a gyümölcse ízetlen. Dug\'ányok-

könnyen szaporítható.
B. betegségei. Élsködk okozta betegségek:

ból

1. Rozsda. A B.-en kétféle rozsdabetegség szokott elfordulni; az egyik csupán a leveleket
támadja meg, a másik a leveleket és a gyümöl-

Az elst a Gymnosporangium confusum
Plowr. nev gomba okozza, mely a kifejldött
leveleken élénk sárga vagy veressztnü foltokat
okoz a levelek alsó lapjáról 2—8 mm. hosszú
szarvalakú kinövések láthatók, melyek tetejükön
késbb felrepednek ós sárgás port hullatnak ki. A
télyes nagyságú cserjék osztatlan levelekkel és gomba ivadékcserével bír a B.-en csak az aecimagános virágokkal. Ez utóbbiak nagyok, alig dium- és spermogonium-alakok találhatók, míg
nyelesek, 5 csészecimpájuk rövidebb a szh-mok- fejldésének egy másik szakát a borókán (Jiminál és fogas. A porzók száma 20 v. több. Termé- perus Sabina-n) éli át a gomba, miért is ellene a nesük kemény, illatos almatermés. A közönséges hézszagú boróka kiirtása ajánlható. A másik rozsB.-t (G. vulgáris Pers.) nálunk kertekben ültetik. dát Roestelia Cydoniae Thüm. nev gomba okozza.
csöt.

;

;

;;

;

ez a leveleken (mindkét lapon) és a f?yümölc8ön
vastag, kiálló bama''zin gumókat képez, melyekbl hosszú, körülbelül 20 mm. nagyságú szarvak
nnek ki, melyek késóbb ép ügy mint az elbb
ismertetett gombánál, felrepednek s elporzanak
ennek a gombának csakis aecidium-alakja ismeretes. (L. Köriebetegségek.) 2. A Septoria Cydoniae Foki. s a S. cydonicola Thüm. nev gombák a
leveleken világosszürke foltokat okoznak, melyeken késóbb apró fekete szemecskék mutatkoznak.
3. Levélbamulás. A levelek mindkét lapján élesen határolt, kezdetben vereses, késóbb megbarnuló foltok támadnak, melyek végül az egész levelet megbarnítják a levelek összezsugorodnak
és azután lehullanak. A betegséget az Entomoeporiura maculatura Lév. nexü gomba okozza.
Birs, Bern svájci kantonban, a Jurában eredó
folyó 75 km. hosszú folyás után Basel fölött B.feldennél a Rajnába torkollik. A Jurában keskeny és mély hegyszorosok és egykori tavak medencéinek völgyei egymást követik elfolyik Moutiers és Délémont mellett ; Laufennél szép \izesést alkot.
Bírság, a régibb magyar magánjogban a magánjogi megtorlás tárgyát tevó vétségek és bántalmak esetében a sértett fél részérl követelhet
elégtétel címen fizetend pénzösszeg. Tágabb értelemben a B. nevezete alatt a hasonló rendeltetéssel birt horaagiumot, vagy az ú. n. díjat is értették
s innen eredt, hogy az a régi különbség, melynélfogva a díj mindig a sértett felet, a B. pedig
a birót és a felet közösen illette, késbb elmosódott s újabb idben a felosztás elvét úgy a díjra,
mint a B.-ra alkalmazták. A B. összege a sértés
minségéhez és a sértett fél rendi állásához képest különböz volt. Újabban B.-nak nevezik azokat a pénzbeli büntetéseket, melyek a büntettörvények súlya alá nem es törvényszegés vagj'
f»iryéb rendet sért cselekmény megtorlása végett
-zabhatók ki (1. Pénzbir<iág).
Birsalma, 1. Birs.
Birsalmaéter, birsalniaesszencia, birsalmaszagú, pelargonsavas etilbl álló gyümölcséter.
Elállítják ruta-olajnak salétromsavval való oxidációja, majd a keletkezett pelargonsavnak etilalkohollal való ledesztillálása útján. Cukrászok
likrök készítésénél használják.
:

;

;

Birsalmasajt.

l.

kollik.

Birsóka vagy palócosan bisóka
birsalma,

(bOt) a.

m.

Birs.
Birstal, város York angol grófságban, West
Ridingben, liVj km.-nyúre Leedstl, (i90i) 6559
lak., szénbányákkal és posztógyártással.
Birsy József, 1848— é9-iki zászlóaljparancsnok, szül. Eszterházán (Sopron) 1816 szept. 16.,
megh. 1888-ban. 1848 októberben Görgey hadsegéde volt, ki a branyiszkói csata után rnaggyá
1.

1849 márc. a Vasa-ezred 1. zászlóaljának lón parancsnoka, s mint ilyen a 7-ik hadtest minden csatájában kiváló részt vett. A júl.
2-iki (1849) komáromi csatában megsebesült, azonban újra átvette csapatának vezényletét s megtartotta a világosi katasztrófáig. Az aradi törvényszék által halálra, kegyelem útján 16 évi
várfogságra ítéltetett, melybl 7 évet Aradon ki
is töltött. Szabadulása után Arad városánál volt
hivatalnok, 1867. pedig m. kir. honvédórnaggyá
nevezték ki a 8. honvédzászlóaljhoz Békésgynléptette el.

lára s mint alezredes lépett nyugalomba.
Birszk, kerületi székhely üfa orosz kormányzóságban, a Bjelaja és Szolikha összefolyásánál, (1897)
8603 lak., környékén faiparral és két sóstóvá.
Birsz-Nimrud, az Eufrátesz folyam jobbpartján emelked terjedelmes romhalom, amely
Borzippa, Babilon testvérvárosának területét
jelzi.

Birt, Theodor, német filológus, sztU. Wandsbekben 1852 márc. 22., 1878. magántanár, majd
rk., 1886-ban rendes tanár a marburgi egyetemen. Olaszországban nagyobb tanulmánjnitakat
tett. Fó müvei: Das antiké Buchwesen in seinem

Verhaltniss zur Litteratur (Berlin 1882); Zwei
politische Satiren des altén Rom (Marburg 1888);
Claudianus els kritikai kiadása (Berlin 1892)
De amorum in arte antiqua simulacris (Marburg
1892)

Xenophon Memorabiliájának szerkezetérl

;

1893); Unterhaltungen in Rom
Sprach man avrum oder aurum
Eine römische Literaturgesichte in f ünf
(1897)
Stunden (1894); Zur Kulturgeschichte Roms
(1909); Jugendverse und Heimatpoesie Vergils
(1910). Költi mveket is írt (részben Beatus
(latinul, u.

0.

(Berlin 1895)

:

;

:

gör. kel.

román

kereskedelmi iskola tanára, szül. Hétfalun 1858-,
tanulmányait Bras.sóban, Bécsben s Münchenben
végezte. A romániai és hazai román folyóiratokbím közölt több munkát; legbecsesebb könyve,
melyet a román akadémia is jutalomdíjjal tüntetett ki Doine §i strigáturí din Ardeal (Bukarest
1885, 2. kiad. Brassó 1895). E népköltészeti gjüjteményt, mely a hazai román hasonló tárgyú
munkák közt a legkiválóbbak egyike, J. Úrban
Jamik, volt prágai egyetemi tanárral s ismert
nev romanistával egj'etemben adta ki.
Birsi (lengjelül Birze), község Kovno orosz
kormányzóságban, az Oposcsaés Agiona egyesülésénél, 3000 lak., Radzivill hercegi család kastélyával. 1701 márc. 8. 1. Péter orosz cár és U. Ágost
lengyel király itt kötöttek szövetséget a svédek
:

Birsig, a Rajnának 17 km. hosszú mellékvize
a Birsszel egyenközüen folyik és Baselnél tor-

Rhenanus álnév alatt) Philipp der Grossmütige,

Birs.

Birseanu András, a brassói

ellen.

Birtok

341

Birs

E*rologscene (1886) Attarachus u. Valéria (lirai elbeszélés, 1887) Meister Martin u. seine Gesellen
(1894) König Agis (tragédia, 1895); Das Idyll von
Capri (1898); Die Sylvestemacht(1900).
Birtin, kisk. Hunyad vm. körösbányai j.-ban,
(1910)813 oláh lak. u. p. és u. t. Alvácza. Ujabban
itt ai-any- és ezüstbányát fedeztek fel.
Birtiny, kisk. Bihar vm., L Bertény.
;

;

;

;

Birtok (possessio). A magyarban sokszor a
tulajdonos értetik a B.-os, pl. föld-B.-os alatt.
Mert nálunk, egész az osztrák jog behozataláig,
nem a tulajdon volt a legfbb vagyonjogi intéz-

mény, hanem a B. (possessio). A római és a mai
felfogás szerint a legfbb v^yonjogi intézmény
a tulajdon ugyan, de azért a B.-lás is jelentékeny, mert vele is járnak jogok (iura possessionis). Tulajdonos az, akié a dolog, a jog szabályai
szerint, B.-os pedig az, aki a dolgot tényleg ha-

;

;
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Birtok

-

Birtok

talmában tartja. A tulajdonos rendszerint B.-osa visszakövetelésére furti vagy vi bonorum raptoa maga dolgának, de elfordul, hogy a tulajdo- rum aetio használható. A középkorban használták
nos nincs a maga dolgának B.-ában, pl. ha azt az erszakos foglalók ellen a spolii actiót. A róelvesztette vagy elfoglalták tle. Az is elfordul, mai jog szermt a B.-lási per (interdictum) nem foly
hogy a B.-os nem tulajdonos, pl. a zálogtartó hi- a dologi jog (petitorium) eldöntése, hanem csak a
telez, vagy aki lopással vette a dolgot birtokába.
Az élet mutatja, hogy a tulajdonnal szemben a
B.-lás önálló tényleges viszony.
I.
római jogban a B.-lás esetei, a) B.-ol a
tulajdonos, ez a possessio pro suo h) aki magát
tulajdonosnak véli s a dologgal jóhiszemleg úgy
bánik, mintha az övé lenne, possessio bonae fldei
c) az örökhaszonbérl (emphyteuta) és az örökbérl (superflciarius) d) a zálogtartó hitelez, st
a zárgondnok (sequester) is e) B.-ol az ia, aki kérésre, bármikor visszavonhatólag kapta a dolgot
8 azt jogellenesen megtartja (precaristor) f) az is,
aki jogszertlenül vette hatalmába a dolgot, pl. a
tolvaj, rabló, orgazda. A B.-lás osztályozása, a) A
B.-lás, ha azoknak a kellékeknek megfelel, amelyek mellett el-B.-lás (usucapio) útján tulajdonhoz
vezet possessio ad iisucapionem. Ezzel szemben
minden egyéb B.-lás, a védelemre tekintettel possessio ad interdictuni
b) a B.-lás, mely jogot
nem sért alapon szereztetett, jogszer (possessio
iusta), ellenkez esetben jogszertlen (possessio
iniusta); c)a B.-lás MMs(vitiosa possessio),ha hibás
szerzési cselekménnyel, t. i. erszakkal (vi) vagy

A

:

;

;

;

:

:

;

alattomosan (clam) vagy oly módon kezddött,
hogy az ideiglenes használatra (precarium) kapott
dolgot az átenged félnek (preeario dans) visszaadni megtagadott; d) jóhiszem B.-os (bonae
aki abban a téves, de menteél, hogy az ö

fldei possessor) az,

meggyzdésben

gethetöen téves

birtoklása nem sérti másnak a jogát. Rosszhiszem B.-os (malae fldei possessor) az, aki tudja
vagy tudnia kellene, hogy birtoklásával sérti
másnak a jogát e) polgárjogi birtoklás (possessio
civilis) az, ami az el-B.-láshoz vezet, ezzel szemben áll a természeti birtoklás (naturális possessio).
A B.-lás jogi hatása (iura possessionis). a) A B.lás ténye a B.-osnak jogot ad arra, hogy
a B.lásban senki ne háborgassa. A polgári jog szerint
önhatalommal (vim vi repellere cuique licet), a
prétori jog szerint interdiktummal, esetleg kifogással védekezik; b) a B,-olt dolog kiadása végett beperelt birtokost rendszerint nem terheli
B.-lási alapjának kimutatása vagy bizonyítása
e) a megtartási jog (ius retentionis) az ellen, akinek nincs több joga mint a megtartónak d) az
m*atlan vagy ellenséges dolog birtokba vétele
(oceupatio) tulajdonossá tesz. A jóhiszem B.lás. Ez el-B.-lás (usucapio) útján, a tulajdonhoz
vezet. A jóhiszem B.-os a gyümölcsöt megszerzi már az elkülönítéssel (separatio) s a litiscontestatio eltt elfogyasztott gyümölcsökért nem
felels. Publici anain rem akcióval élhet. A B. védelme. A B.-lási keresetek a következk a) aB.háborítás miatti kereset, interdictum retinendae
posvsessionis. Ha tárgya ingatlan, akkor neve in;

t

;

;

:

terdictum uti possidetis, ha ingó, akkor in térd.
utrubi (utrum ubi) b) lyisszahelyezési kereset, interdictum recuperandae possessionis. Ennek indítására okot szolgáltat az ingatlan dolog erszakos elfoglalása. A visszahelyezési kereset neve
interdictum unde vi és de vi armata. Az ingók
;

:

birtoldási állapot (possessorium) rendezése iránt
és csak tényleges állapotot tart fenn vagy teremt.
A B.-lási kereset ellen nincs contraria akció és
ellene nem hozható fel a tulajdonjog kifogása
(exceptio dominii). A római interdicturaok minden formáját megtaláljuk a hazai régi jogban,

melynek különlegessége éppen a B.-védelem. V. ö.
Vécsey Tamás, Római jog (1907).
II. A mai jogban az osztr. polg. tkv. 309. §-a
szerint, ha a birlalójának (1. Birlalás) az az akarata, hogy azt, mint magáét tartsa meg, akkor ö
annak a birtokosa. Az osztr. polg. tkv. nyomán hazai
joggyakorlatunk

is különbséget tesz B. (possessio)
és birlalás (detentio) közt.
magyar ált. polg.
tkv. tervezete azonban a birlalástarra az egyetlen

A

esetre korlátozza,

küldönc

amidn
a dolog

valaki

(pl.

szolga, hor-

tényleges hatalmat másnak a javára, ennek háztartásában vagy
üzletében, vagy más hasonló viszonyban gyakorolja. A B.-nak tehát két alkateleme van, ú. m. a
dolog feletti tényleges uralom, hatalom (corpus)
és az a szándék, az az akarat, hogy ezt az uralmat, ezt a hatalmat a B.-os a saját nevében gyakorolja (animus rem sibi habendi, animus domini).
A B. tárgya lehet ingó vagy ingatlan dolog, vagy
jog (iuris quasi possessio). Hazai jogunkban fleg
a szolgalmak B.-a gyakorlati. A B. jogszer, ha
érvényes címen, vagyis a szerzésre alkalmas jogalapon nyugszik. Ellenkez esetben jogszertlen.
Jóhiszem a B., ha a B.-os a dolgot, amelyet
bir, valószín okoknál fogva a magáénak tartja
rosszhiszem, ha tudja, vagj'' a körülményekbl
vélelmeznie kell, hogy a B.-ában lév dolog a
másé. Végül lehet a B. valódi vagy ál-B. Ha valaki erszalckal (vi), vagy alattomosan (clam) furakodik a B.-ba, avagy a birlalatot önkényesen
B.-ra akarja átalakítani (praecario), akkor B.-a
dár,

azonfelül,

stb.)

feletti

hogy jogszertlen és rosszhiszem, még

A

jogos szerzési módon alapuló B. valódi
B. Ezeknek a megkülönböztetéseknek fleg a tulajdonossal szemben felmerül kártérítési kötelezettség mérvének a megállapítíisára van gyakorlati értéke. A dolog B.-át egyoldalú cselekmónyál-B.

is.

nyel (apprehonsio) megszerzi, aki a dolog feletti
tényleges hatalmat elnyeri, az ingó dolgot elveszi, az ingatlan dolgot megszállja, elhatárolja,
bekeríti, megmunkálja, vagy használatba veszi.
A dolog B.-át átruházás (traditio) által megszerzi,
aki az eddigi B.-ossal az átruházásra nézve megegyezik és a dologhoz oly küls viszonyba lép,
amelyben az afeletti tényleges hatalmat gyakorolhatja. A tényleges átadást helyettesíti ingóknál a dolog megjelölése, a tartóhely kulcsának
átadása, ingatlanoknál a telek megjelölése, az
épület kulcsának kiszolgáltatása stb. (jelképi átadás). Történhetik azonban B. -átruházás a felek
puszta akaratmegogyezóse (consonsus) alapján i.s.
így amidn a B. a birlalóra ruháztatik át, akinél

a corpus

már megvan

amidn

(brevi

manu

traditio),

v.

a B.-os ruházza át a B.-át másra,
made ügy, hogy a dolog birlalatában tovább is

pedig,

-:

;
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rad beun (constitiitum possessorium). A B. niegsziinik azáltal, hog-y a B.-os a dolog feletti tény-

lönösen Franciaországban és Németország egyes
államaiban, ahol már néhol oly mérték a B.,
leíjes hatalom gyakorlásával felhagy, vagy hogy hogy a kis birtokrészletek mvelése már csak
a tényleges hatalmat személyi tulajdonságain koílektive vagyis a tulajdonosok társulása útján
(betegség, távollét) kívül fekv okból többé nem lehetséges. Dániában az egyes kialakult mezgyakorolhatja (pl. elveszti a dolgot vagy a dolog gazdasági egységek túlságos elaprózásán úgy sehozzáférhetlen heljTe kerül). Pusztán múló ter- gítenek, hogy az ingatlanokban részes felek részmészet akadály a B.-ot meg nem szünteti (pl. a vénytársaság formájában szen-ezkednek. Olaszországban is jó sikert értek el bizonyos ingatB.-os árvíz miatt nem férhet B.-ához).
Irodalom. 8.ivipny, Daa Recht des Besitzes, 1865 Pi- lanokra nézve törvényben felállított társulási
ninski, Der Tatbestand des Sachbesitzerwerbes, 2 köt.,
kényszerrel Nálunk még csak az úrbéri rendezé.~
1888; Strohal, Síiccession im Besitz, 1885; Bekker, Recht
des Besitzes bei den Römern, 1880: Randa, Der Besitz és arányosítás során kiadott erd és legel túlnach Csterreichischem Recht; Iheríog, Über den Grund ságos felaprózását védik törvényes rendelkezédes Be$itzschntze<>, 1869
n. a.. Der Besitzwille
Vei>
mond, Théorie général de la possession, 1895 Saleilles, sek. L. Birtokrendezés- A túlságos B. ellenszeréEtudes sar les éléments constltntífs de la possession, nek tekintik a birtokminimumot (1. o.) és a pai
;

;

;

;

(Revue Bonrg'uigrnonne de I'enseignement snpérieur, III.)
Schwarz Gusztáv, Az újabb B.-irodalomhoz (Magy. IgazHoffniaan Pál, A B.-jogtan kétségei,
sáíTÜgy XXIX. 153)
IS'JS:
Kováts ({yula, A B.-elméletekról (Jogtud. közi.,
1870)
Katona Mór, A tervezet 6. -tanának bírálata (Kritikai tanulmányok ül. füzete 1901} ; Zachár Gyula, A B.
a m. ált. polg. tkv. ter\-ezetében (M. jogászegyleti ért.
XXIII. k. 1902).

cellaminimumot

(1. o.).

Birtokelnaéletek. A birtoknak, mint a személy
és a dolog közti tényleges viszonjTiak a jelentsége fkép az, hogy a jogrend ezt az állapotot
védelemben részesíti. E védelem okát alegkülön
bözbb indokokra szokás visszavezetni. A különböz elméleteket, amelyek e tárggyal foglalkozBirtokadó, 1. Vagyonadó.
nak, relatív és abszolút elméletekre szokás felBirtokállási lap, 1. Birtoklap.
osztani. A relatív elméletek a birtokvédelem okát
Birtokátruházás, 1. Birtok és Átadás.
Birtokátruházási illeték, 1. Vagyonátruhá- nem magában a birtokban, hanem^ valamely ezen
kívül es körülményben keresik. így pl. a birtokzd-si illeték.
Birtokbecslés, egész birtoktestek vagy egyes háborítás tUosságában (Savigny), a tulajdonj(^
birtokrészletek értékének megállapítása. A B. védelmének kiegészítésében (Ihering). Az abkeresztülvitele attól függ, hogy milyen célból kell szolút elméletek a birtok bels lényegében keazt foganatosítani. Ha a cél a vételár megállapí- resik a kérdés megoldását. Legelterjedtebb ax
tása, úgy a birtoknak rendes gazdálkodás mellett ú. n. akarati elmélet, mely szerint a birtok
várható tiszta jövedelmét kell kiszámítani s azt tényében megn5álatkozó egyéni akaratot kell véa szokásos kamatlábbal tkésíteni. Ez a tke lesz deni (Gans, Puchta, Bnms, Windscheid, Randa).
a birtok becsértéke. A birtok forgalmi értéke Leghelyesebbnek látszik Demburg felfogása, aki a
különösen mezgazdasági ingatla- birtokban a gazdasági javak társadalmi eloszláazonban
noké
sokkal nagyobb lehet, mint a tiszta hoza- sának megnyilvánulását látja és a birtokot mint
dék alapján megállapított érték, mert a forgalmi ennek a megnyilvánulásnak az eszközét az áltaértéket növelik a földéhség és más körülmények lános jogrend és vagyonbiztonság megóvása szemis. A vételár megállapításánál tehát a tiszta jövepontjától látja védelmezendnek.
delmen felül számba kell venni ezeket a mellékBirtokháboritás, 1. Birtok, Birtokkeresetek.
körülményeket is. Abból, hogy a birtok forgalmi Sommás visszahelyezés.
értéke nem tisztán a hozadék után igazodik, szárBirtokjog, 1. Birtok.
Birtokkeresetek. A birtokvédelem eszközei az
maztatják némelyek azokat a bajokat, amelyekkel ma a földbirtokosok küzdenek (1. Földbirtok- önhatalom és a B., illetve hatósági birtokvédelem.
reform). Egészen sajátos neme a B.-nek a bir- A birtokháborításnak önhatalommal való visszatokrészletek kataszteri tiszta jövedelmének a üzése (V. ö. 1878. V. t.-c. 79. §), illetve az elvont
megállapítása földadó kivetése szempontjából (1. dolognak önsegéllyel való azonnali visszavétele
Föidadókataszter). A kisajátításnál is (1. o.) a különösen oly esetekben lesz gyakorlati, amidn
birtökbecslésnek különös szabályai vannak, úgy- a hatóság közremködésének igénybevétele nem
szintén bizonyos esetekben az értéknek a meg- lehetséges. A hatósági jogsegély a sommás
állapításánál is, amely után vagyonátruházás visszahelyezósi per alaikjában nyilvánul. Célja a
esetén az illetéket kiszabják (1. Illetékek). A bir- birtokost tényleges birtokában megvédelmezni,
tokrendezési eljárásban a rendezés alá jöv bir- ha pedig attól megfosztották, visszahelyezni;
tokrészletek értékének megállapítására iránjruló anélkül, hogy a felek közt fennforgó jogkérdés vita
B.-t osztályozás és becslés-nek nevezzük (1. Tago- tárgya lehetne. Mindkét esetben a felperes a megsítás).
háborított birtokos, az alperes a háborító. Petitum
Birtokelapróz ás. B. a földbirtok oly nagy mé- a háboritás megszüntetése, illet\'e az elfoglalt
ték feldarabolása, hogy a keletkez egj'es bir- biiiokba való visszahelyezés. Eljárásra illetóka^
tokrészletek gazdaságilag már alig használhatók az a kir. járásbíróság, amelynek területén az inki. Miután túlságos B. csökkenti a birtok hozadégatlan fekszik (Pp. 39. §, 1893. XVIII. t.-c. 1. §
kát, ezért gazdasági szempontból káros, de káros m. p.). Indítható a birtokháborítástól számított eg>'
szociálpolitikai szempontból is, mert mezgazda- éven belül (1802. XXII. t.-c. 1. §). Jogkérdések
sági proletariátusra vezet. Nálunk a B. mint már nem vitathatók, ellenben az elbbeni állapot
veszedelmes jelenség az országnak csupán egyes helyreállításán kívül a háborítással okozott kár és
részeiben jelentkezik különbén a B. még nem költség megtérítése is kérhet (1807. XUI. t-c).
olyan nagy, mint némely külföldi államban, kü- a felperes bizonyítani tartozik azt, hogy birtokban
:

:

—

—

;

:

—
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volt és háborítás történt ; alperes ezzel szemben
azzal védekezhetik, hogy birtokháborítás nem történt (pl. tévedésbl, avagy a birtokos valódi vagy
vélt engedélye alapján járt el).
A birtokost megillet jogvédelmet a bérl és ha-

—

Birtokos eset

míg Békés vmegyében szabad forgalmú birtok
az egész terület 89*41 "/o, addig Szeben vármegyében 35'84o/o. Különösen aránytalan a hitbizományok eloszlása. Míg az ország területének 4'79 "/o-a
hitbizomány, addig ez a százalék Pozsony vmegyéPl.

szonbérl is gyakorolhatja s pedig nemcsak harma- ben 12'420/o-ra, Somogy vmegyében 16-680/o-ra.
dik személyekkel szemben, hanem a bérbe-, illetve Baranya vmegyében 19'737o-ra, Mosón vmegyéhaszonbérbeadó ellenében is (1802. XXII. t.-c. 4. §). ben 20"89%-ra, Sopron vmegyében pedig 27*62
A birtokper jogers eldöntése nem zárja ki annak «/o-ra, st Boreg vmegyében 37-40«/(,-ra emelkedik.
A szabad forgalmú birtoknak megoszlása kitera lehetségét, hogy a pervesztes fél jogait külön
(petitorius) per útján érvényesítse.

tási

A birtokháborí-

perben követend eljárásra nézve

1.

Sommás

visszahelyezési per. A sommás birtokpertöl megkülönböztetendö az ú. n. rendes birtokper (Publiciana in rem actio), amelynek akkor van helye,
amidn a megháborított vagy kivetett birtokos
tulajdonjogának igazolása nehézségekbe ütközik
és a sommás visszahelyezési per megindításának
elfeltételét képez egy évi határid már eltelt.
Ebben a perben az a fél fog gyzni, aki a birtokláshoz való ersebb jogát igazolja, jogában lévén
alperesnek felperes birtoklásának hibás (tiltott,
jogtalan, erszakos, alattomos) voltát, illetve saját birtoklásának ersebb jogalapját kimutatni.
Birtokkezelés v. jószágkezelés, a földbirtoknak
termelési célokra való felhasználásánál elforduló
ügyletek elintézése. AB. vonatkozik az egész üzemnek folytonos folyamatban tartására, az összes
munkák kiosztására és ellenrzésére, a gazdaságban elforduló összes értéktárgyak felügyeletére,
a termelés folytatásához szükséges kellékek beszerzésére, a termeivények értékesítésére s a
mindezekrl való számadások vezetésére legfbb feladata pedig a lehet magas, biztos és állandó jövedelem szerzése. A kezelnek a birtokhoz való viszonya szerint lehet a B. v. házi v.
bérleti kezelés s mindkét esetben megint v. saját

jedés szerint a

következ

holdou alul
holdig
holdig
holdig
holdig
5000 holdon felül _.

5 kataszteri
6— 100 kataszteri
100— 500 kataszteri
500—1000 kataszteri
1000—5000 kataszteri

_

ö'Ol"/,
...

85'24''/o

8-44o/o

*14%
8-60i>/o

2-92%.

vonatkozó ezek a statisztikai adatok ma
már elavultak, de újabb megbízható adatok még
nincsenek). Különösen változást tett a fenti B.-i
adatokon az a nagy földeidarabolási (parcellázási)
folyamat, mely csak pl. a legutóbbi 10 év alatt is
mintegy 549,000 kataszteri h. birtokot juttatott kisbirtokos kézre s ennek a területnek legnagyobb
százaléka a nagybirtok rovására esik. Változást
tesznek a fenti adatokon azonfelül az újabban
rohamosan megindult újabb tagosítások, amelyek
során egy új kis középbirtokos osztály alakul ki,
mely eredetét nem a régi történeti középosztályból
veszi, hanem szorgalma folytán az alsóbb néposztályokból tör el,
A külföld B.-i viszonyai a következk Oroszországban kötött az összterület 747o-a- A teljesen
szabad forgalmú 26"/o-ból is csak 56'7o/o van a
parasztság kezén. Poroszországban korlátolt forgalmú birtok 22*97''/o. Franciaországban szabad
magánbirtok 85"19<'/o s ennek túlnyomó része kisbirtok. A nagybirtok hazája Anglia. Az ország
v. tiszti kezelés.
56Vo-a 5408 birtokos kezében van. De a tulajdoBirtoklap V. birtokállási lap {ném.Besitzstands- nos kezelésében csak 14"80Vo van, míg85*20Vo-ot
blatt) a telekkönyv v. telekkönyvi betét A lapja, bérlk kezelnek.
egyike a három lapnak, melybl a telekkönyv áll
Birtokminimum. B. az egy személy kezében
(ú. m. birtoklap, tulajdoni lap, teherlap), és pedig egyesített ingatlan birtok tekintetében felállított
az els lap, amely a telekkönyvi jószágtestnek az a legkisebb mérték, amelyen alul a birtok meg
tárgyilagos ismertet jelei szerint való táblás át- nem osztható. Nálunk a B.-ot az úrbéri birtokra
nézetét tartalmazza, jogi minségének is rövid nézve az 1836. V. t.-c. 4. §-a állította fel, amenymegjelölésével.
nyiben kijelentette, hogy az úrbéri telek szétBirtoklás, 1. Birtok.
darabolása csak felére v. negyedére eshetik meg,
Birtokmegoszlás. B. alatt értjük valamely azon alul nem. Ezt a korlátozást az 1871. Lili.
ország íbldbirtokviszonyainak alakulását az egyes t.-c. 55. §-a eltörölte, úgy hogy mai jogunk B.-ot
birtokosok kezében egyesített birtokok nagysága nem ismer. A B.-ot mint a föld túlságos elaprós az egyes társadalmi osztályok között való elosz- zásából ered bajok ellenszerét szokták felfogni
lása szempontjából. A helyes B. úgy gazdasági s annak behozatalát agrár körökben mindinkább
mint politikai követelmény, mert csak az arányos sürgetik. Sürgette már Szóc;henyi István is. ÚjabB. biztosítja a termelés kívánatos rendjét s az ban a kérdés a magyar polgári törvénykönyvet
egyes társadalmi osztályok egymást ellensúlyozó elkészít bizottság ülésein merült fel. A bizottpolitikai befolyását. Helyes a B. akkor, ha a nagy-, ság általános B. felállításától óvakodott, csupán
közép- és kisbirtok arányos eloszlást mutat. Ná- a tervezet örökjogi részébe vett fel olyan rendellunk ez az arányos megoszlás nincs meg. Az ará- kezéseket, amelyek törvényi öröklés esetén bizonyos megoszlást különösen károsan befolyásolja nyos gazdasági egységeknek egy kézben maraa kötött birtok nagy terjedelme. A kötött birtok dását biztosítanák. A B.-nak különösen a nagyobb
összes területe ugyanis 16.939,488 kataszteri hold parasztbirtok kialakulásánál van jelentsége, de
vagyis az ország egész területének 34-5(5Vo-a- külön örökösödési szabályok felállítását is maga
A szabad forgalmú birtok pedig csak 32.080,667 után vonja (1. TörzsöröTdés). A B.-ot nem szabad
kataszteri hold vagyis 65"4-iVo' A helyzetet sú- összetéveszteni a parcellaminimummal (1. o.).
lyosbítja az, hogy a kötött forgalmú birtok az
Birtokos, 1. Birtok.
ország egyes részeiben sem oszlik el arányosan.
Birtokos eset, 1. Eset.
;

(a B.-ra

:

:

—
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Birtokos jelz. A B. azt fejezi ki, hogy micsoda
Hzemélyhez vagy dologhoz tartozik, kinek vagy
minek a birtoka a jelzett tárgy s az ilyen birtokviszonyt kifejez jelz rendesen fnév, azért
fnévi jelznek vagy B.-nek nevezik, pl. Isten ujja,
kéz ujja. A B. nyelvünkben részint rag nélkül,
részint -nek raggal áll s mind a két esetben megfelel az indogermán nyelvek genitivuszának. De
a birtokot kifejez szót mindig jellemzi nyelvünkben a birtokos személyrag az Isten háza v. az
Istennek ház<í, a szüret ide;e v. a szUret/íeA; ide/e,
stb. Ha cselekvést vagy cselekvöt jelent a birtokszó, pl. a kéz írása, egy anya szülöttei, a levél
'trása, a levél írója : akkor a birtokos a cselekvésnek V. alanya, mint az els két példában (a
kéz ír stb.), vagy pedig tárgya, mint a másik ket:

(a levelet írják stb.). Az els esetben alanyi
birtokosnak nevezik (genitivus subjectivus), a
másodikban tárgyi birtokosnak (genitivus objec-

tben

tivus).

Birtokos névmás, 1. NévmásBirtokos ragok, birtokos személyragok, 1. Szeméhjragok.
Birtókreform, 1. Földbirtokreform.
Birtokrendezés v. birtokszabályozás, az a hati;>sági (nálunk mindig bírói)
közremködéssel
végbemen eljárás, amelynek célja a község egész
határának v. önálló gazdasági területet alkotó
l.atárrószének tulajdoni, de fleg birtoklási viszonyait a bekövetkezett változásoknak avagy a gazdasági követelményeknek megfelelen átalakítani. B.-nek tekintjük a következ eljárásokat
az úrbéri elkülönítést 2. az arányosítást 3. a
1
közlegelfelosztást i. a tagosítást. Azonfelül az
909. V. t.-c. B.-nek tekinti a nagyobb birtokfeldarabolásokat (parcellázásokat) is; a birtokfeldarabolás akkor tekintend nagyobbnak, ha legalább 100 kat. holdra terjed ki (pümin. rend.)
I. A fent említett négy B.-i eljárás közül az úrliéri elkülönítésnek és az arányosításnak csak átmeneti jelentsége van. Céljuk annak az rnek
az áthidalása, mely az elbbi (fleg az úrbériség
s az siség elvein nyugvó) birtokrendszer s a modern tulajdonjogrendszer között van. Az úrbéri
elkülönítés ugyanis az úrbéri jogviszonyból fennmaradt legeltetési, faizási és nádlási haszonvételek fejében a volt úrbéresek jogutódjai részére a
volt földesúréból bizonyos területeket jelöl ki kizárólagos tulajdonul. Az arányosítás során pedig
a közbirtokossági és ehhez hasonló jelleg (pl.
jász-kún, hajdú) közös ingatlanokban részes feleket s a közös ingatlanokból mindegyik részes fél
részére járó illetség arányát állapítják meg.
Tehát sem az úrbéri elkülönítés (1. o.), sem az
arányosítás (1. o.) nem irányul arra, hogy kizárólag egyéni tulajdonná alakítsa át az eddigi közös
használatot. Az úrbéri elkülönítésnél a volt úrbéresek jogutódai az eddigi használat fejében
nyert területre nézve továbbra is közösben maradni kötelesek. És pedig a faizás fejében nyert
erdkre feltétlenül és állandó közösségben (1871.
LlIl. t.-c. 32. §). A legelre nézve azonban e közösség fóldmívelésügyi miniszteri engedély mellett vagy az úrbéri elkülönítéssel kapcsolatosan
vagy késbb is (1. Közlegel-felosztás) megszntethet (1894. XII. t -c, 1908. VII. t.-c. IV. cik.

;

;

;

1

:

—
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XXXIX. t.-c. 2. §-a). Az arányosítás
során pedig a közösbl járó illetségét egyéni
tulajdonul csak szántókból és rétekbl kapja ki
kelye, 1908.

minden részes fél, mig legelbl és erdbl csupán a volt földesúr saját illetményére és volt úrbéresei összilletményére nézve, a többi részes fél
pedig csak akkor, ha illetménye, amelyet nem a
megengedhetségi ítélet jogerre emelkedése után
szerzett össze, a 100 kataszteri holdat meghaladja.
Az egyéni illetmények elkülönítésének ezeket a
korlátait gazdasági tekintetek indokolják különösen az, hogy kisebb terjedelm legel és erd,
mint ilyen egyáltalában nem hasznosítható, míg
közösben hagyva, olyan gazdasági egységeket
alkothatnak, amelyek a részes felek gazdasági
erejének hatalmas támaszául szolgálhatnak. De
hogy erre szolgáljanak, a részes feleknek olyan
szervezetben keU egyesülniök, melyben az egyes
részes felek akarata helyébe a többségi elv szerint
képzd közösségi akarat lép. Nálunk ilyen szer*
vezettél most még csak a közös erdkben részes
felek vannak ellátva (1898. XIX. t.-c), de ez a
szervezet sem tökéletes, mert csak a gazdasági
ügyvitelre terjed ki. A közös ingatlanokban részes
felek megfelel szervezésére most folynak a törvényhozási elkészületek (1. Közösségek).
II. Míg az úrbéri elkülönítés s az arányosítás
csak átmeneti jelentség, addig a tagosítás jelentsége a gazdasági élet fejldésével mindinkább n. Az úrbéri elkülönítéssel kapcsolatos tagosítás még nem volt tulajdonképeni gazdasági
célú összesítése a szétszórt ingatlanoknak, feladata
inkább az volt, hogy a volt földesúr birtokát a
volt úrbéresek határától elkülönítse, de arra már
nem fordított kell gondot, hogy a volt úrbéres
(ú. n. nyomásos) határrészben is a belterjesebb
gazdálkodás folytatásához szükséges egységes
gazdasági' területek kialakuljanak. Ez a most
meginduló újabb tagosítások (1. o.) feladata lesz.
III. A B.-i eljárást illetleg az ország területe
két nagy jogterületre szakad. Az egyik az ország
erdélyi részei és a volt kapcsolt részek területe.
A másik az országnak többi területe. Az elbbi
jogterületen a B.-i eljárás már 1868 óta részletesen szabályozva van ez a részletes szabályozás
azután tökéletesítve lett az 1880. XLV., 1892.
XXIV. és 1908. VII. t.-c.-ekben s e t.-c.-ek alap.
ján kiadott rendeletekben. A B.-i eljárásnak ezt
a területét most az 1908. VII. t.-c. hatályossága
területének, míg a másikat az 1908. XXXIX. t.-c.
hatályossága területének nevezzük. Ez utóbbi területen a B.-i eljárás egészen 1909 máj. l-ig nem
volt kimeríten és egységesen szabályozva. A bíróságok az országbírói értekezlet által kizárólagos hatályába visszaállított 1836. VI., X. és XII.
t.-c.-be s késbb az 1871. LIII. t.-c.-be foglalt hézagos, részleteiben úgyszólván törvényszékenkint
változó 8 nehézkes eljárási szabályok szerint jártak el. Végre az 1908. XXXIX. t.-c. 4. §-a felhatalmazá.sa alapján az igazságügyminiszter 1909
máj. 1. új, kimeríten szabályozott B.-i eljárást
léptetett életbe az oi-szág királyhágóninneni részeiben is. Az 1908. VII. t-c. hatályosságának
területén a B.-i eljárást most az 1908. évi 500.,
600., 700., 800., 1000. és 1200. iümin. számú rendeletek, az 1908. XXXIX. t-c. hatályosságának
;

:

:

;

-
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területén pedig az 1909. évi 10., 20., 30., 40., 50.
és 60, iümin. számú rendeleteid tartalmazzák. A
ma érvényben lev B.-i eljárás fbb vonásokban
a következ. Az eljárás a rendezend terület fekvése szerint illetékes törvényszék hatáskörébe
tartozik. A törvényszék a helyszíni tárgyalásokra
eljáró birót küld ki, aki nem csupán a felek nyújtotta bizonyítékok összegyjtésére szorítkozik,
hanem a nyomozó eljárás alapelvei szerint hordja
össze a kérdések megoldásához szükséges adatokat. Maga az eljárás rendszerint négy részre szakad, ú. m. megengedhetöségi eljárás, elmunkálatok, érdemleges eljárás és végrehajtás. A B.-i
eljárás rendszerint felméréssel is kapcsolatos. A

felmérésnek mindenkor telekkönyvi alapon az
állam szolgáltatta háromszögelési pontok keretében kell történni. Felmérési munkálatokra csupán
jogosított földmért szabad alkalmazni (1. Föld-

mér). A földmér munkálatainak

felülvizsgála-

tát az országos kataszteri felmérés közegei teljesítik (az 1908. VII. t.-c. hatályosságának területén a kolozsvári 21. számú felmérési felügyelség, az 1908. XXXIX. t.-c. hatályosságának területén a budapesti 22. sz. felmérési felügyelség) a
felülvizsgált és jónak talált munkálatokat pedig
ugyancsak e közegek közremködésével az eljáró
;

A földmér a következ munkálatokat készíti, ú. m. az elmunkálatok során felvételi térkép, földkönyv, birtokivek és ezek összesítése és az összehasonlító okirat. A hitelesített
kiosztási térkép, földkönyv és birtokivek alapján
az illet község telekkönyvét hivatalból kell át-

bíró hitelesíti.

:

alakítani.

BIschoff

Biscarra, Carlo Felice, olasz fest, szül. Torinóban 1825., mint Giovanni Battista B. fest
fla, megh. 1894 júl. 81. A torinói akadémián és
Parisban Ary Scheffernél tanult. Az 1850-iki torinói kiállításon tnt fel a szónokló Cola di Rienzit ábrázoló képpel, melyet az olasz király vett
meg. Romantikus felfogású képeinek tárgyát fként az olasz müveldóstörténelembl merítette.
Nevezetesebb mvei Galilei az inkvizíció eltt
(a genovai dogé -palotában)
Giovanni Belliní fölfedezi az olajfestés titkát Giordano Bmno a tömlöcben. Tájképeket, s több piemonti templomban
vallásos falképeket is festett.
Biscaya, 1. Viscaya.
Biscayai-öböl (franc. Golfé de Gascogne), 1.
Viscayai öböl.
Biscaynei-öböl (ejtsd biszkeni), keskeny és hoszszúkás öböl Florida-félsziget DK.-i végében korall-zátony és korall-szigetek (Biscayne Key, Elliot Key, Key Largo) választják el a nyílt óceántól.
Bisceglie (ejtsd: Wseiiye), kíö város és püspöki
székhely Bari olasz tartományban, az Adriai
tenger partján,vasút mellett, (1901) 30,885 lak., régi
;

;

;

:

t

templommal, bortermeléssel és
elég élénk kereskedéssel; környékén sok szép
nyaraló van. Állítólag Vigiliae római város állott
a helyén, de romját nem találni.
Biiscli., növénynevek mellett Biscliojf G. W.
(XII. sz.-ból való)

(1.

0.) nevének rövidítése.
Bischburg, 1. Bischofsburg.
Bischheim, város, Strassburg (ettl 4 km.-nyh'e)

elszász-lotharingiai kerületben az 111 partján
vasút mellett, (1905) 9012 lak., mustár- és szeszgyártással.
Bischmisheim, közs, Trier porosz közig, kerület Saarbrücken (ettl 6 km.-nyire) járásában, vasút
mellett, (i905) 2417 lak., homokkbányával. 1793
szept. 29. a poroszok és franciák vívtak mellette

Birtokrongálás, 1. Deterioratio.
Birtokszabályozás, 1. Birtokrendezés.
Birtyóka (növ.), a. m. bábaszilva (1. o.).
Biruni a. m. küls, így nevezik perzsául a ház
ama részét, ahol a férílak laknak.
Bis (lat.) a. m. kétszer. Valamely zenedarab csatát, amely az utóbbiak gyzelmével végzdött.
egy V. több ütemének ismétlését írja el (nagyobb
Bischof, Kari Gustav, német geológus és kémirészek kétszer való eladására ismétl jelekkel kus, szül. Wördben (Nürnberg mellett) 1792 jan.
szokás utalni). Olasz- és Franciaországban Bis 18., megh. Bonnban 1870 nov. 30., hol az egyetekiáltással nyilvánítja a közönség azt a kívánsá- men a kémia ós technológia tanára volt. Különösen
gát, hogy valami megismételtessék.
nagy érdemeket szerzett a kémiai geológia megalaBisaccia (ejtsd bizaccsa), város az Apenninekben, pítása körül. A hegységek képzdósének kérdésével
Avellino olasz tartományban, a Carapella forrá- is sokat foglalkozott és egészen új elméleteket álsainál, Sant' Angelo de' Lombardi (ettl 29 km.- lapított meg. Legkiválóbb munkája Lehrbuch der
nyire) járásban, (i9oi) 7439 lak kéntartalmú für- chemischen imd physikalischen Geologie (Bonn
dvel.
1847—54, 2köt. a második kiadás 3 kötetben
Bisacquino, város Szicíliában, Palermo tarto- jelent meg 1863—66., melyhez 1871. a Supplemányban, egy domb lejtjón, igen termékeny ment-Bandot Zirkel rendezte sajtó alá).
vidéken, (i9oi) 9076 lak.
BischoH,l. Gottlieb Wilhelm, ném. botanikus,
Bisag, adók. Várasd vm. növi marofl j.-ban, szül. Di'kheímban 1797., megh. Heidelbergben
(1900) 671 horvát-szerb lak.
u. p. Gornja-Rieka, 1854 szept. 11. A heidelbergi egyetemen a bou. t. Sveti-Ivau-Zelina.
tanika tanára és a növénykert igazgatója volt.
Bisanthe, 1. Rodostó.
Becses mvei vannak a májmohákról, a GJuii/g^ batmán
Bis-ár, súlymérték Bokharában
ráról, meg az edényes virágtalanokról. Legneve30713 g.
zetesebb mimkái: Grundríss der medic. BotaBisarin, abesszíniai néptörzs, 1. Bedzsa.
nik (Heidelberg 1831) Lehrbuch der allgem. BoBisaya, a Filippi- szigeteken élö 3 néptörzs tanik (Stuttgart 1834-40, 3. köt.); Wörterbuch
egyike. L. Vizaya.
der beschreibenden Botanik (u. 0. 1839, 2. kiad.
Bis-barmak (vagj' KuUam), a tatárok és kir- Schmidttöl, 1857); Medizinisch-pharmazoutische
gizek nemzeti eledele.mely apróra vagdalt, liszttel Botanik (Erlangon 1843, 2. k. 1847) Die Botanik
vagy darával meghintett ftt húsból áll. Kézzel in ihren Grundrissen und nach ihrer hlstorischen
eszik, innen a neve B. (szórói-szóra öt ujj).
Entwickelung (Stuttgart 1848). Leghasználtabb
Biscara, város, 1. Biskara.
mve azonban a nagy szorgalommal készített Hand:

:

,

;

;

=

=

;

;

:

-
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buch der botan. Terminologie und Systemkunde
<3 kötet, Nürnberg 1830— l&M).
2. B., Josef (álnéven Konrád von Bolanden),
német regényíró, szül. Niedergailbachban 1828
aug. 9. Teológiát tanult s pap volt, 1869 óta pedig
Speierben lakik és kizárólag az irodalomnak él

—

BIscoe

tovai kongresszusra küldte. B. bírta rá a királyt,
hogy II. Lipóttal Pillnitzben találkozzék, mi azután az 1792-iki francia háborúra vezetett. Ijengyelország fölosztása alkalmával tetemes birto-

kokat kapott ajándékba.
elbocsátotta. V. ö.

III. Frigyes Vilmos (1797)
Banké, Ursprung u. Beginn d.

kamarása. Fleg a libe- Revolutionskriege Hamser, Deutsche Gesch.
regényeket ír. NeveBischofit (ásv.), víztartalmú magnéziumklorid.
zetesebb munkái: Luthers Brautfahrt (1857); Mm Clj
6HjO, egyhajlású, szemcsés, rostos v.
Franz von Sickingen (1859) Historische Novel- leveles, színtelen vagy fehér, levegn gyorsan
len über Friedrich II. von Preussen imd seine szétfolyik. Sótelepekben fordul el: Leopoldshall
Zeit(1865— 66); Angéla (1866); Die Schwarzen (Poroszország). Nevét Bischof Gusztáv geológus
u. die Rten (1868); Die Unfehlbaren (1871); után nyerte.
Der neue Gott (1871); Der alté Gott (1871);
Bischof lack(szlov. Szkofja Loka),yé.T03 KrainKellé und Kreuz (1872) Die Bartholoraáusnacht burg krajnai ker. kapitányságban a Száva mel1879); Savonarola (1882); Die Ultramontanen lékvize, a Zeier és vasút mellett, (i9oo) 2210 lak.,
1890); Die Socialen (1891); Der Teufel in der gyapjukelme- és parkettkészítéssel.
Schule (1892) Die Socialdemokraten (1894); Kari
Bischofsburg (Bischburg), város Königsberg
Die Arche Noáh (1897) Ottó (ettl 100 km.-nyire) porosz kerület Rössel j.-ban,
der Grosse (1895)
der Grosse (1898). Munkáit gyakran konflskálták. a Dimmer és vasút mellett, (i905) 5246 lak. malMagyar fordításban: Berta királyné, ford. Ga- mokkal.
Bischof sheim, közs, Starkenburg hesseni tarray Alajos (1863); Nászút, ford. Bázel József
(1865): Angéla, ford. Jöwom Gusztáv (1866); A tomány Gross-Gerau j.-ában a Majna közelében
vörösek és feketék. Korrajz (1869) Barbarossa 3 km.-nvire a torkolatától, vasút mellett, (igos)
<1871); A csalhatatlanok (1872) Rafael. Magyarí- 3047 lak.
ták Buschek Antal és Limpp János (1872) VaBischofshof en, közs. és vasúti csomópont Salzkoló vagy kereszt (1872) Az államveszélyesek. burgban, St. Johann ker. kapitányságban, a SalFord. az egri növendékpapság irod. társ. (1873)
zach balpartján, (1900) 3385 lak.; közelében a GeinHaladás. Magyarítá a kalocsai növendékpapság feldbachnak szép \izesése van. Nyugatra tle a
(1873) Porosz szellem, ford. Dvorzsák János és Hochkönig (2938 m.) az Ewigschnee-hegység legKremmer Antal (1873) A basa. Elbeszélés a nép nagyobb csúcsa.
számára. Ford. Bázel József (1876) Német szelBischofskoppe, 890 m. magas hegy osztrák Szilem, közli Dvorzsák János (1884) Az ultramon- léziában, a morva lejtk legészakibb kiágazásán,
tánok. Ford. Jagicza Lajos (1891), stb.
igen szép küátással.
Bischofstein, város Königsberg porosz kerület
3. B., Theodor Liidivig Wilhelm, német anatómus és üziológus, szül. Hannoverben 1807 okt. Rössel (ettl 16 km.-nyire) j.-ában, {1905) 3165 lak.,
28., megh. 1882 dec. 5. Elbb a berlini szülé- állattenyésztéssel.
szeti klinikán mködött, míg 1843. a boncolástan
Bischof swerda (eredetileg Warta), város Bautés élettan rendes tanára lett a giesseni egyete- zen szászországi kerületben, a Wesenitz partmen. 1854-ben ugyané tanszékekre Münchenbe ján vasút mellett, (isos) 7516 lak., posztó-, agyaghívták meg, 1878. njnigalomba vonult s 1882. árú-, szivar- és üve^yártással, gépgyárral ós
megünnepelte 50 éves doktori jubileumát. B. a vasöntvel. Frigyes Ágost király emlékszobráboncolástan, élettan és fejldéstan terén tett ku- val. 1813 máj. 12. a franciák a visszavonuló szötatásai által jelentékeny névre tett szert. Kimu- vetségesekkel megütköztek és B.-t csaknem egétatta a szabad oxigénnek és szénsavnak jelenlé- szen jfölégették.
tét a vérben, majd felhívta a figyelmet a húgyBischofswerder, közs. Marienwerder porosz
anyagra, mint az anyagforgalom mértékére a közigazg. kerület Rosenberg (ettl 30 km.-nyire)
szervezetben. Életének utolsó éveiben a koponya- j.-ban, az Ossa partján, (1905) 2060 lak.
méretekkel, az agyvel súlyával ós az ezek közt
Bischofszell, járási székhely Thurgau svájci
létez viszony kimutatásával foglalkozott. Nagy kantonban, a Thur és Sitter összefolyásánál, vasút
ellenzje volt a ni orvosoknak és 1872. megje- mellett, (leoo) 2630 lak., a X. sz.-ból való templomlent iratában hevesen kikelt nknek az orvosi mal, jelentékeny marhavásárokkal. Régi erdjét
l)ályára való bocsátása ellen. Számos müve kö- 910. III. Salomo püspök építtette, hogy a betör
zül nevezetesebbek Entwicklungsgeschichte der magyarok ellen védelmet nyújtson.
Sáugethiere und des Menschen, des KaninchenBischofteinitz (csehül Tyn Hursuv), az ugyan
eies und des Hundeeies, Beitráge zur Lehre vom ily nev kerületi kapitányság székhelye CsehorBlute und der Transfusion desselben Der Harn- szágban, a Radbusa partján, vasút mellett, (1900)
stoff als Maass des Stoffwechsels Das Himge- 2721 lak. sörgyárral, II. József császár emlékwicht des Menschen stb.
szobrával, a Trautmansdorff grófi család kastéBischoffwerder, Johann Budolf, II. Frigyes lyával, Littrow József asillagász szülvárosa.
Vilmos porosz király bizalmas embere, szül. Os- ' Bischweiler (Bischmller), város Unter-Elsass
termondrában 1741 nov. 13., megh. Marquardt- német birodalmi kerület Hagenau járásában, a
ban 1803 okt. 31. 1778-ban porosz hadiszolgá- Moder és vasút mellett, (1905) 8279 lak. szövlatba lépett s megnyerte a trónörökös (Frigyes iparral, vasöntvel, szivar- és cipgyárral.
Vilmos) föltétlen bizodalmát, aki szárny-segédévé
Biscoe (ejted bisako), Jb^n, angol cethalász, kit
fogadta és trónralépóse után mint követót a szisz- Enderby Londonból 1830. a Déli-Jeges-tengerre

a pápa valóságos

titkos

;

rális szellem ellen irányzott

+

;

;

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;
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;

;

;

;

:

;;:;

;

348

Biscuit

—

Bfskara

hol 1832. fölfedezte az Adelaide- és n-ivarszervek teljesen kifejldve jelen vannak.
Bnderby-szigetet, Graham földjét és a közelében Hasonló értelm kifejezés a monoklinikus vagy
lev Biscoe-szigeteket és ezeket Nagy-Britannia monoklinus és hermafrodita. Az elbbit nemcsak
a virágra, de az egész virágzatra is vonatkozszámára birtokba vette.
Biscnit (franc, ejtsd —szküi), Lkétszei-sült; 2. tatják.
Bishop (ejtsd :bisöp), 1. Henry Rowley, angolzenepiskóta.
B. -gyökér a Ferula foe niculacea északamerikai ernys növény gyökere, melyet jó étel- szerz, szül. Londonban 178ö nov. 18., megh. u. o.

küldött,

:

—

—

B. -parcellán, fehér, némelykor
kissé sárgásszínü, mázatlan porcellán, melybl
leginkább szobrokat és dombormves mtárgyakat készítenek, melyek a márványt utánozzák.
A sárgásszín, a parosi márványhoz hasonló B.-t
nek mondanak.

parian-nak mondják.
Bíscutella L. (növ., pápaszemfü) , a Crmiferae (Keresztes virágnak) család génusza, melynek 12 faja nagyrészt Közép- és Dél-Európára szorítkozik, részben hegyi növények. Egyéves, ével
füvek V. félcserjék. Becökéjük alul és felül bemetszett, pápaszemalakú.
Bis dat, qni cito dat (lat.), közmondás,
a. m. kétszer ad, ki rögtön ad (kétszeresen jót
tesz a szegénnyel az, aki gyorsan ád segítséget),
Publitius Syrus egyik költeményébl való s eredetileg így hangzik Inopi beneficium bis dat qui
:

dat

celeriter.

Bise (franc), az északi és északkeleti szél.
Bisectio (lat.) a. m. kettéosztás, felezés.
Bistegmentum (új -lat.), valamely sík vagy
vonal

fele,

egyenl

mint metszet; bisegmentatio,

részre való osztás.

Bisellium (lat,), ülpad, melyen

—

két

— mint neve

két egyén elférhetett, de azért rendesen
csak egy személy szokott volt rajta ülni. A B. fkép bizonyos méltóságot visel egyéneket illetett
meg kitüntetésképen. Pompeji romjaiból több ily B.
került napfényre; falfestményeken is elfordul.
Bisenz, város Magyar-Hradisch morva kerületi
kapitányságban, vasút mellett, (i9oo) 4271 lak.
cukorgyárral, gyümölcs- és zöldségtermeléssel, a
Reiclienbach grófok szép kastélyával, A B.-i bor
is jelzi

1855 ápr. 30. Bianchi P.-tl tanult. Ballettel lépett

majd Cserkesz ara (1809) c operával
a Coventgarden-szinház karnagya lett (1810)
az új filharmóniai hangversenyek vezetje (1813)
a zene baccalaureatusává tették Oxfordban (1839),
egyetemi tanár lett Edinburghban (1841—43), lovag (1842), majd Knyvett utóda az oxfordi egyetem zenetanszékén (1848), és doktor u. o. (1853),
végre a zeneszerzés tanára a londoni kir. zeneintézetben. Az ú. n. Ancient Concerts (történeti hangversenyek) vezetje volt 1840—48. Összesen 82
dalmvet s daljátékot írt, azonkívül balleteket,
Bukott angyal c. oratóriumot, kántátét, 3 kötet
dallamot Moore szövegeire. Terjedelmes emlékiratai kéziratban maradtak.
2. B., Isahella, szül. Bird, angol írón, szül.
1832 okt. 15. Yorkshireban, megh. 1904 okt. 7.
Edinburghban. Beutazta az egész világot s 13 évet
töltött Ázsiában, Müvei közül megemlítendök
The English Woman in America (1858) Unbeaten
Tracks in Japán (1880) In the Golden Chersonese
(1883) Journeys in Persia and Kurdistan (1891)
Among the Tibetians (1894) The Yangtze Valley
and beyond (1899).
Bishop -Auckland (ejtsd .bisöp-ókiend), város, a
fel (1806),

;

;

;

;

durhanii püspök székhelye, Durham angol grófságban, a Wear ós Gaunless összefolyásánál,
(1901) 11,966 lak. ; pamutiparral és szénbányákkal.
Bishop-féle gyürü,azég sajátszer szinezödése,

konstantinápolyi útjáról hazatérve Olaszország legnépszerbb keleti festjévé lett. Megfestette a dogalii (Abesszínia) csatát (palermói
kir, kastély) ós^az Abesszíniában járt els olasz
küldöttséget (ol. külügymin. palota). Legkiválóbb
keleti génre- és tájképei a római Galleria Nazionale d'Arte Modernában láthatók. Nagy sikert ért
el De Amicis útirajzainak illusztrálásával (1887).

melyet Bishop 1883 szeptemberében Honoluluban
A Nap körül elmosódott szél vörösbarna
látszott, ámbár a leveg egészen
tiszta 8 az ég felhtelen volt. A
bels átmérje mintegy 21°, küls átmérje pedig 450 volt
a
bels területe kékesfehér színt mutatott.
A jelenség még 1886 jún. is látszott. Egész bizoa Krakatav,
nyosra vehet, hogy a B.-féle
vulkánnak (a Szunda szorosban) az 1883 aug. 26.
és 27. végbement nagy kitörése alkalmával a
légkörbe szórt nagymennyiség vulkánikus poron
történ fénydilfrakcióból eredt s nem más, mint az
akkor minálunk is jelentkezett rendkívüli szürkületi jelenségek egyik részlete. V. ö. Symons,
The eruption of Krakatoa and subsequent phenomena (London 1888).
Bishop Stortford (ejtsd: — sztórförd), város Hertford (ettl 15 km.-n>áre) angol grófságban, a Stort
malátakészítéssel, sörpartján, (1901) 7143 lak.

Mködésének

gyártílssal. mészégetéssel és gabonakereskedéssel.

Morvaország legjobb bora.
Biseo, Gesare, olasz fest és rézkarcoló, szül.
Rómában 1843máj. 15,, megh. 1909 jan. 23. Afestés
technikájával atyja, Giovanni B. díszít fest ismertette meg. Eleinte
is díszít feladatokkal
foglalkozott, majd Fortuny hatása alatt a keleti
tárgyak felé fordult. Kairói, marokkói, abesszíniai,

szeti

utolsó szakában a régi

Róma építé-

emlékeit ábrázoló rézkarcaival vívott ki

el-

ismerést.

BIserialis

tapasztalt.

gyr

gyr

^

gyr

gyr

;

Bishop Wearmouth

(ejtsd:

— virmöth),

1.

Sunder-

land.
(lat.) a,

m. kétsoros.

Biserta, tuniszi kikötváros,

1.

Bizerta.

Bisextilis (lat.) a, m. szökhónap v. szökév.
Nevét a JuIius-féle római naptárból vette, mert
a március kalendái elltti második hatodnapot
(ante diem bis sextura) hívták így.
Bisexualis (lat.), kétnem. A növénytanban
a. m. kétivarú, oly virág, amelyl)en a hím- és a

Bisignano (ejtad :bizinyáno), város és püspöki székhely Cosenza olasz tartományban, hegyektl környékezett szép vidéken, vasút mellett, (1901) 4954
lak. régi erddel.
Bisir (Polypterus bichir Geoffr,), a vérteshalak (Ganoidei) egyik neme. L. Polypterus.
Biskara (Biskra, Biscara), az ugyanily nev
arrondissement székhelye, vasúti végállomás, Con;

:
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—

Bismarck

stantine algériai tartományban, a Dzsebel Auresz
lábánál, az Ued-B. partján, a hét községben (i906)
8375 lak., akiknek nagyobb része berber, arab és
néger. Meleg éghajlatánál (évi átlagos hmérséklet
22**) fogva sokan keresik föl télen át. A B. -oázist
télen az Ued-B., nyáron pedig az artézi kutak
vizével öntözik, amiért is nagyon termékeny.
150,000 datolyapálma-fa és 5000 olajfa terem
rajta azonkívül szép kertek is díszítik. B. a középkorban népes, virágzó város volt, 1663. a
pestis állítólag 71,000 lakosát ragadta el. 1844
óta van a franciák birtokában. V. ö. Pease, B.
and the oases and desert of the Zibans (London

2. B. (Bismark), Friedrkh Wilhelm, gróf,
württembergi táboraok s hadtörténeti Író, szili.
Windheimban 1783 július 28., megh. Konstanzban 1860 július 18. 1807-ben részt vett Ney alatt
az 1809-ikí hadjáratban, 1812. pedig a Borodino
melletti csatában tnt ki. 1813-ben a lipcsei csatában fogságba esett. 1816ban grófi rangra emelték és egyúttal a lovasság újjászervezésével bízták meg. Mint követ a karlsruhei, berlini, hannoverai, drezdai ós szentpétervári udvarnál mílködött. 1848-ban nyugalomba vonult. Mvei: Vorlesungen über die Taktik der Reiterei (Karlaruhe 1818, 3. kiad. 1826) System der Reiterei

1893).

(Berlin 1822)

;

Biskra-hólyag v. Biskara-hólyag a.m. Aleppofakadék (1. o.).
BiSkupec, 1. adók. Várasd vm. varasdi j.-ban,
u. p. és u. t. Várasd.
(1900) 977 horvát-szerb lak.
2. B; közs. Zágráb vm. svetiivan-zelinai j.-ban,
u. p. és u. t. Sveti(1900) 585 horvát-szerb lak.
;

—

;

Ivan-Zelina.

Biskupitz, község Oppeln porosz kerületben,
9km.-nyire Beuthentl, (i905) 12,467 lak., szénbányákkal közelében vasút mellett van a több
mint 1200 munkást foglalkoztató vas- és acélgyár: Borsigwerk.
Bisley (ejtsd — li), város Gloueester angol grófságban, 5 km.-nyire Stroudtól, (i9oi) 4769 lak,,
;

:

posztószövéssel.

Bismal,

1.

Bisztnal.

(Bismark), város Magdeburg porosz kerület Stendal (ettl 22 km.-nyire) j.-ban,
vasút mellett, (i905) 2587 lak., gazdasági gép- és
konzervgyárral.
2. B., közs. Arnsberg porosz
kerületben, 1903. Gelsenkirchenhez csatolták.
3. B., North-Dakota amerikai állam székhelye, a
Misszuri keleti partja és vasút mellett, (i9oo) 3319
lak., akik közt több mint 600 katona.
4. B.,
hegy D.-Afrikában, a batongák földjén; 1872.
Mauch fedezte föl.
Bismarck (Bisiruirk), srégi nemes, az Altmarcknak Bismarck városkájából származó és
onnan a szomszédos Stendal-ba költözött család,
melynek családfája a XIII. sz. elejéig felvezethet. 1345 óta a család Burgstallt birta, melyet
1562. Schönhausen és más uradalmakkal felcse-

Bismarck,

1.

—

—

—

rélt. Tagjai sorában nagyszámú fhivatalnokot,
katonát és két minisztert találunk, így B. Levin
Frieirích porosz igazságügyi minisztert (170 i
1774) és B. Ludolf Áiigust pénzügyminisztert
(1750—83). A család nevezetesebb tagjait 1. alább.
V. ö. Valentin v. Bismarck, Stammbuch des altmárkisch-uradeligen Geschlechts von B. 1200—
1900 (Berlin 1900); Schmidt G., Schönhausen
und die Familie B. (2. kiad. 1898) és Das Ge-

—

schlecht von B. (Berlin 1908).
1. B.-Bohlen, Friedrich Alexander, gróf, porosz tábornok, szül. Karlsburgban 1818 jún. 25.,
megh. u. 0. 1894 máj. 9. Adalbert herceg kísé-

retében beutazta Dél-Amerikát (1842). 1853-ban
IV. FrigyesVilmos király szárnysegéde lett. Részt
vett az 1866-iki hadjáratban. Azután Hannover
városának, 1868. pedig Berlinnek térparancsnoka
lett. 1870 aug. p]lszász fkormányzójának nevezték ki. Midn 1871 szept. ez állásról visszahívták,
lovassági tábornok rangjával nyugalomba vonult.

;

Pelddienst der Reiterei (Karlsruhe
1820) Neues Schützensystem der Reiterei (Stuttgart, 2. kiad. 1825)
Reiterbíblíothek (Karlsruhe
1827 —31., 6 köt.) Die königlich preusslsehe Reiterei unter Friedrich d. Gr. (u. o. 1837) Ideentaktik der Reiterei (u. o. 1829).
3. B., Herbert, herceg, német birodalmi államtitkár, B. Ottó herceg idsebb fia, szül.
Berlinben 1849 dec. 28., megh. Friedrichsruheban 1904 szept. 18. Részt vett az 1870-iki hadjáratban és Mars-la-Toumál súlyosan megsebesült. 1876
77-ig a bécsi követségnél mködött,
különben pedig 1881 végéig kizárólag apja alatt
szolgált, mint annak magántitkára, 1882. követségi tanácsos lett Londonban, 1882. Szt. Pétervárott, s még ugyanazon év júliusában kinevezték hágai követnek; 1884— 86-ig külügyi államtitkár volt. Mikor B. Ottó herceg 1891 márc. 20.
hivatalától visszalépett, B. is beadta lemondását. Azóta leginkább Friedrichsruheban élt apjával. 1891-ben átvette a schönhauseni bírtok kezelését. 1892 jún. nül vette Hoyos Margit grófnt,
kitl 2 leánya és 3 fia született. Legidsebb fia
OUo, szül. 1897 szept. 25. Politikai beszédeit kiadta Penzler {Lei]^zig 1899, teljes kiad. 1905).
V. ö. Vasam. Ujs. 1904, 39. sz.
4. B. (Bismark), Ludolf Augtist, orosz tábornok, szül. Preussisch-Hollandban 1683 márc. 21.,
a B. -család schönhauseni ágából, megh. Poltavában 1750 okt. A porosz hadseregben mint örna-^y
bszült állapotban leszúrt egy szolgát, emiatt az
elléptetéseknél több ízben mellzték, s azért Oroszországba ment. Itt gyorsan emelkedett a hadseregben. 1734-ben mint diplomáciai küldött Angliába
;

;

;

;

;

—

ment, majd a hadügyminisztérium alelnöke, végül
Riga s késbb Livónia kormányzója lett. Mikor
pártfogója, Biron megbukott, B.-t is Szibériába
deportálták, késbb pedig Jaroszlavba internálták.
1747-ben újra visszahívták s az ukrajnai hadsereg fvezérévé nevezték ki,
5. B. Marié, B. Ottó herceg egyetlen leánya,
szül.
1848 aug. 21. 1878 nov. 6. neje lett
Rantzau Kuno grófnak (szül. 1843). Gyermekei
Ottó (szül. 1879), Christian és Heinrich.
6. B., Ottó Eduárd Leopold, herceg (Fürst B.),
Lauenburg hercege (Herzog), a Német birodalom
megalapítója, szül. Schönhausenben (Brandenburg)
1815 áprilisi., megh. Friedrichsruheban 1 898 júl.
30. Atyja B. Ferdinánd (1771—1845) porosz lovaskapitány volt, anyja Méneken kabínet-taná(!8os leánya, M. Wilhelmine Luise (1790—1839).
Hat testvére közt ö a negyedik. (V. ö. Müller, B.-s
Mutter u. íhre Ahnen, l. köt., Berlin 1909.) B. Ber-

.—
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linben látogatta a Friediich-Wilhelm és a Graue
Kloster-gimnáziumot, azután 1832. a göttingeni
egyetemet látogatta, hol mint a Hannovera-Burschensehaft tagja, mintaképe volt az erteljes, duhajkodó deáknak. 1835-ben állami szolgálatba lé-

de csakhamar megunta a gyakornokságot a
meg az aacheni kormányszéknél és önkéntesi évének letelte után Pomerániába ment haza gazdálkodni. Atj^ja halála
után reászállott Schönhausen, melyet vasszorgalommal igyekezett jobb karba hozni. A vidéki nepett,

berlini városi törvényszéknél

mességnél a

fiatal

telivér «junker))

nagy

tekin-

télyben állott, a töltések felügyeljének (Deichhauptmann) választották és kitüntetést nyert egy
emberélet megmentéseért. 1847-ben nül vette
Puttkamer Johannát, kivel holtiglan igen boldog
házasságban élt. Ezóta mindjobban elhagyta ifjúkori legényes szokásait és neje ers protestáns érzülete áthatott reá is, mely benne ers nemzeti
önérzettel egyesült («Wir Deutsche fürchtenGott
und sonst Niemandw).
A homályból elször az 184!7-iki egyesült rendi
gylés emelte ki,hol a liberális irányzattal szemben
mint a királyi és rendi eljogok határozott és bátor
védje lép föl. Az ó-porosz katonai ée nemesi szellemnek volt képviselje, mely a hagyományos erk
ápolásától várta a rend biztosítását a forradalom
felforgató erejével szemben. Rendtársai fölé különösen történeti tudáson alapuló az a meggyzdése emelé, hogy Poroszország a német nemzet hatalmának letéteményese, és mint olyan, hivatva
van egyesíteni az egész nemzetet. Ers teuton órzületnyilvánul mindjárt els beszédében 1847 máj.
17., midn az 1813. évi francia háborúnak nem
kereste más okát, mint azt, hogy «országunkban
idegenek parancsoltak)). És midn 1848. kitört a
forradalom, kijelenti, hogy természetesnek találta
volna, ha a német egység els kitörése Elszász
visszahódítását tzte volna ki célul, de azt nem
birja megérteni, hogy az eltte különösen ellenszenves lengyelekért lelkesednek. Meggyzdése,
és az a bátorság, mellyel azt védte, már akkor
vezérévé tették az ultra-konzervativ pártnak és
kegyeltjévé a királynak. Nagyon ellene volt, hogy
a porosz király a frankfurti népparlament kezébl
fogadja el a császári koronát. Szószólója volt (egyelre) az Ausztriához való jó viszonynak és a konzervatív szolidaritás érdekében sajnálta, hogy nem
porosz hadsereg segítette diadalra a császár ügyét
Magyarországon (1849 szept.). De azért korántsem álmodozott (mint konzervatív elvtársai legtöbbje) középkori feudális viszonyok visszaállításáról. Ellenkezleg
volt érzéke a mveltség
s a haladás iránt ós nem zárkózott el a fejldós
ell, mert meg volt gyzdve, hogy csak ettl
várhat oly eszközöket, melyekkel nagy politikai
problémák megoldásához foghat.
Miután az erfurti parlamentben a Radowitz-féle
uniópolitikát hibáztatta ós a porosz országgylésen a jnég szükségesnek látszó osztrák-porosz
barátság és a konzervatív államok szolidaritása
mellett tört lándzsát (1850 dec. 3. mégazolmützi
egyezséget is magasztalta), királya 1851 máj.
Majna-Frankfurtba küldte a helyreállított Bundestaghoz elbb követségi tanácsos, majd (1851
aug. 18 tói) követ minségében. A sors úgy hozta
:

-
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magával, hogy a múlt század legnagyobb praktikus politikusa a megrögzött formalizmus ós kicsinyes ármányok ezen utolsó menedékvárában
készüljön jöv hivatására. Frankfurt volt ez
években a német politikának legfontosabb állomása. Mint B. nejéhez írt leveleibl kitetszik, itt
látta át B. elször a porosz-osztrák barátság tarthatatlanságát, az apró-csepr német országocskák, de meg a közép -német államok megbízhatatlanságát és nevetséges féltékenységét, szóval az
egész német «Kleinstaaterei)) nyomorúságát. Itt
Frankfurtban lett B. fokozatosan Ausztria ellensége, mely a kisebb államok többségétl támogatva oda törekedett, hogy mentl többször lesza:

vaztassa Poroszországot, avagy folytonos összeütközésbe hozza a majoritással. Poroszország ellenben óvakodott attól, hogy a szövetség javára,
uralkodik, bármit is feláldozzon
melyen nem
nagy hatalmi szabadságából. B. igen alkalmas volt
e szerep folytatására. A porosz egyenjogúságot ép
oly szigorúan és kíméletlenül iparkodott fenntartani, mint ahogy társadalmi téren és etikett-kérdésekben is igyekezett teljesen egyenl rangban
elhelyezkedni az osztrák követekkel (Thun, Prokesch-Osten és Rechberg) szemben, kik közül különösen az utolsóval szeretett ujjat húzni. Közben
1852. Bécsbe küldetett, hogy a vámszövetség dolgában közeledést hozzon létre. Ez alkalommal Budára követte Ferenc József császárt. Magyarországi élményeit és az Alföldön tett útját igen elevenen írja le nejéhez szóló leveleiben. Pontosabb
diplomáciai munkásságra az 1854— 55-iki keleti
háború nyújtott alkalmat. Féltékenyen ügyeitarra,
hogy hazája s Németország ne köteleztessék valamely speciálisan osztrák érdek védelmére. Bels
politikai tekintetben híve maradt az uralkodó
konzervatív pártnak és e párt lapjának, a Kreuzzeitungnak hosszú idn át szorgalmas munkatársa volt. Már akkor is jól tudta felhasználni a
sajtót és megbecsülte a közvélemény hatalmát.
Az 1859-iki osztrák-francia háboni küszöbén
arra igyekezett a berlini köröket rábírni, hogy
magukat Ausztria gyámsága alól felszabadítsák.
Ámde ott még nem ismerték fel B. fölényét, az
magát pedig Frankalkalmat elszalasztották,
furtból visszahívták. Márc. 6. azután a fényesebb pétervári követséggel bízták meg. Itt könynyebb volt a dolga, a hagyományos orosz barát-

t

ság ápolása. Már akkor volt szó arról, hogy Vilmos herceg, ki 1858 óta mint régens uralkodott
beteg bátyja, IV. Frigyes Vilmos király helyett,

meg a kormány élére. De csak midn kitnt, hogy az 1861. trónralépö Vilmos király els
(liberális) kormánya nem képes a király kedvenc
tervét, a hadsereg modern reformját keresztülöt hívja

sor B. meghívásaiba. Megelzleg
idn át Parisban volt köbírta nyerni III. Napóleon császár

vinni, került

1862 május óta rövid

vet és meg
bizalmát.
Miniszterelnökké 1862 szeptember
24. nevezték ki. B. külföldön sem tévesztette
szem eltt a német egység eszméjét, amint ezt
1861. Vilmos királynak átadott emlékirata is tanúsítja. Most azonnal munkába vette a katonai

reform

keresztiilvitelét, attól

gyzdéstl

a sziklaszilárd meg-

áthatva, hogy a német egység kérdése immár a harctéren fog eldlni. Ki is jelentette
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a liberális ós haladó párti többségnek, mely a
költséget megszavazni nem akartii, hogy a nagy
kérdéseket nem szavakkal ós tiibbségi határozatokkal döntik el,— az volt a hibal 848 slS^Q.
hanem
vérrel és vassal. Ebben a hitben a katonai reformot, Roon tervei szerint a képviselház ellenzése
dacára, támaszkodva a korona jogára és a felsházra, végre is hajtotta. Kijelentette, hogy a szükséges pénzt ott veszi, ahol találja. Az alkotmányos
konfliktus kora,mely 1862-1866-ig tartott, B.-ot a
legnépszerütlenebb emberré tette egész Németországban. A parlamenti szónokok állami öngyil-

—
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Napóleont pedig semlegességre
Ausztria és a hozzá szító államok
a szövetségi gylésen kimondották hadtesteiknek
mozgósítását, B. kilépésével szétrobbantotta a
szövetséget ós megindította hadoszlopait. így
vitte dlre a német hegemónia századok óta
vergd kérdését. A diplomáciai mvészettel elkészített 1866-iki porosz-osztrák-német-olasz háború a porosz sas teljes gyzelmével ért véget. B.,
kit királya még 1865. gróíl rangra emelt, személyesen jelen volt a fhadiszálláson és a köni^ratzi
nagy csatában. A váratlan nagy diadal után nehekosságnak nevezték politikáját (Sybel), tagadták zére esett a király túlságos hódítási vágyát megminden tehetségét, kivéve a kötéltáncosét (Sim- fékezni és III. Napóleont a beavatkozástól visszatarson), napról napra jogtiprással és erszakoskodás- tani. De ez is sikerült. Legtöbbet változott
maga.
sal vádolták (1866. Blind (1. o.) merényletet is Míg a háború elején Ausztria szívébe akarta döfni
követett el ellene). A képviselház többségének a trt, se célra a Klapka-légió révén magyar felkemég küls politikája iránt sem volt bizalma. Kü- lést is kész volt elidézni, most megelégedett Auszlönösen népszertlen volt az 1863. Oroszország- tria kiszorításával Németországból, Poroszország
gal a lengyel forradalom elnyomása végett kötött területi nagj'obbításáról pedig csak Ausztria szöegj'ezménye. Ausztriával szemben lassacskán eré- vetségeseinek rovására gondoskodott. Ekkor törlyesebben kezdett fellépni. Gr. Károlyi Alajos eltt tént Hannover, Schleswig-Holstein, Nassau, Kur1862 dec. 4. nem titkolta többé, hog>- a két német hessen, Frankfurt annexiója. A Majna vonalától
nagyhatalom viszonya nem maradhat a régi- É.-ra es német országok egy szövetséggé egyeben. Midn a gróf azt mondta: Ausztria csak sültek. Franciaországnak B., míg a háború tarnem mondhat le hagj'ományos befolyásáról és nem tott, területi nagj'obbodást helyezett kilátásba a
engedheti magát kiszorítani Németországból, B. Rajna mellékén, Königgrátz után azonban megröviden azt válaszolta tegye át hát súlypontját tagadott mindent. A francia követeléseket és
Budára. Csakis az
vas akarata tartotta vissza fenyegetéseket pedig a déli német országok ijeszVilmos királyt attól, hogy I. Ferenc József hívá- tésére használta föl, úgy hogy azok azonnal a
sára részt vegyen a frankfurti fejedelmi gj^és- béke után titkos katonai szövetségre léptek Poroszben, hol a német uralkodók Ferenc József császár országgal. A diadal után B. 500,000 tallémyi nemelnöklete alatt személyesen próbálták meg (utol- zeti dotációt kapott, melyen azután Varzin m-adaljára) a Bund rozzant gépezetét reformálni. A po- mát vette meg. A porosz képviselházzal is megrosz király távolmaradásán hiúsult meg Ausztria békült és szerencsés tapintattal szervezte az
reménye és egyúttal az osztrák hegemónia elis- Északi német szövetséget, melynek legfbb tisztmerése.
viselje, kancellárja B. lett.
Mihelyt a hadsereg ujjászer\'ezóse befejezdött,
A német egj'ség problémája azonban még csak
B. alkalmat keresett, hogy az új fegyvereket ki- félig volt megoldva. Ki-ki elre látta, hogj* annak
próbálja, és ürügyet, hogy Ausztriát a Bundból teljes elérése a Franciaországgal való elkeriilhekilépésre kényszeríthesse. Ezt az alkalmat a dip- tetlen leszámolással lesz egybekötve. Ez a világra
lomáciai ravaszsággal elkészített 1864. scMesicig- szóló összekoccanás 1867. közel volt Luxemburg
holsteini háborúban találta meg. Eleintén mint miatt, de akkor még sikeriilt azt elodázni. B. elbb
az augustenburgi herceg igényeinek elharcosa Ausztria-Magyarországhoz közeledett, de mivel
követelte a két hercegséget Dániától azután rá- Beust (1. o.) kormánya nem igen biztatta, Oroszorbeszélte Ausztriát, hogy a német nép eltt nép- szágban keresett és talált támaszt. Bár mindent
Süerú háborút Dánia ellen nem a szövetségi hadak, megtett a háború elidézésére, mint pl. a híres emsi
hanem Ausztria és Poroszország csapatai indítsák, távirat megváltoztatott közlése által (1870 júl. 13.),
és miután ez sikerült, nem tördve sem a haragvó a világ szemében mégis Franciaország volt a
német közvéleménnyel, sem Anglia tiltakozáisá- hadüzen fél, még pedig nagj'on semmis okból
val, Dániát osztrák segéllyel könnyen leverte (egy Hohenzollem spanyol trónjelöltsége miatt).
Ó3 a két hercegség átengedésére birta. Csakhamar, A közös nemzeti ellenség liadizenete egy táborba
számítása szerint, nézetkülönbségek támadtak a tömörítette a felbuzduló Németországot és biztosíközött, hogy mi történjék a hercegségek- totta a nagyhatalmak semlegességét. B. újra elkikel. Miután még nem találta elérkezettnek a dönt sérte a háborúba királyát, ott volt Metznél, Sedanpillanatot és mert tekintettel kellett lennie Vilmos nál és Paris ostrománál. III. Napóleon legyzése és
király békés hajlamaira, megkötötte Rechberggel elfogatása után fig>'ek\^ése az volt, hogy a többi
1865. a gasteini egyezséget, melynek érteiméten nagj'hatalom közbelépését megakadályozza és
Holstein kormányzását Ausztriára bízta. Csak- Franeiaoi-szágot a rendkÍNül súlyos békeföltételok
hamar azonban sérelmes múdon beavatkozott elfogadására kényszerítse. Már a háború közbeu
Holstein ügyeibe és midn Ausztria ennek ellené- elkészített mindent a német császárság megalakíben a törvényes örököshöz, az augustenburgi tására, melyben a német fejedelmek 187 1 jan. 18.
herceghez közeledett és a hercegségek sorsát a Versaillesbeu megegyeztek. Ó dolgozta ki az új
szövetségi gj'ülés elé vitte : B. meglelte ebben a alkotmánj^ is, mely az általános titkos szavazási
r^óta keresett casus bellit Hamarjában titkon jogon alapult. A német császár mellé, ki
1871
szövetséget kötött Ausztria ellen Olaszországgal márc. 21. örökös herceggé nevezte ki,
állott,
ezt

(1866 ápr.

7.),

birta. Mihelj-t

—

:

:

gjzk

t

—
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mint birodalmi kancellár. Tulajdonkép csak most
váltaz elbb annyira gylölt «vaskancellár»,mint
a birodalmi hatalom és egység megtestesítje a
német nemzet ünnepelt nagy emberévé, csak most
hódolt meg a világ az ö ereje és államférfiúi tehetsége eltt.

B nagy
tése vette
belátta az

harcok után a birodalom bels kiépí-

els sorban igénybe

erejét. B.

maga

is

alkotmányos rendszer szükségét az
1866-iki nagy diadalok után az elbbi évekre
nézve, midn megszavazott budget nélkül kor;

mányzott, indemnityt szavaztatott meg magának
a porosz parlamenttl. Most a déli németek hozzájárulása természetesen nagyon szaporította a sza-

badelv

pártokat,

amelyek amúgyis mindig

leg-

jobban lelkesedtek a német egység eszméjeért. De
a birodalmi egységen kívül az egyházi politika is
szükségessé tette a liberálisabb irányt. A francia
háború folyamán Olaszország megszállotta Rómát,
A német katolikus párt az új császárságtól remélte
a pápa világi hatalmának helyreállítását, és mi-

dn e reményében
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csalatkozott, ellenzéki állásba

helyezkedett a birodalmi kormánnyal. A katolikus párthoz csatlakoztak az apróbb birodalomellenes pártok a hannoverai velf ek és a poseni
lengyelek, késbb az elszásziak is. A katolikusok
ellenállásával szemben B.kibontá immár az állami
szupremáciának zászlaját. Megújítottnak jelenté
ki a régi harcot a pápaság és a császárság közt, és
:

ünnepélyesen kijelenté, hogy aCanossába nem megyünk, sem testileg, sem lelkileg*. A liberálisok
teljes ervel követték e harcba, az úgynevett «Kulturkampfba», és megszavazták az állami hatalmat
ersít, a papságot megfékez törvényeket. Egyúttal új, liberálisabb alapra helyezték Poroszország
keleti tartományainak önkormányzatát; ekkor
hozták be a kötelez polgári házasságot, ekkor követték a kereskedelem és ipar terén is a szabad verseny és szabad kereskedés elveit (1871—1876). B.
maga inkább csak az általános politikai irány meg-

konzervatívoknak és a katolikus pártnak támogatására szorult. Ez okból már most eddigi hívei, a
nemzeti liberálisok ellen fordult, st régi junkerkori nézeteire visszatérve, az antiszemitasággal is
kacérkodott. Másrészt a centrum megnyerése csak
egyházpolitikai engedmények árán volt elérhet.
A Rómához való közeledést megkönnyítette IX.
Pius pápa halála és a politikus XIII. Leónak
trónra lépése. Lassankint mindtöbbet enyhítettek
a «Kulturkampf» korának törvényein. A gazdasági hanyatlás másik fontos következménye
a szociáldemokrata párt ers növekedése volt.
Ezzel szemben B., aki eleintén kényszer-törvényekkel igyekezett a szocializmusnak gátat vetni,
késbb beismerte, hogy: «Az állami gépezetet
egy csepp szocialista-olajjal kell megkenni ». Keresztül is vitte a betegek segélyezésérl és a baleset ellen való biztosításról szóló törvényeket. 1880
óta maga állott be porosz kereskedelmi miniszternek, E téren is némileg állami szocializmust hozott
be a porosz vasutak államosítása az ö müve. A
birodalom hatalmát és a német nagykeresked
városok érdekét gyarmati politika megkezdésére
használta fel, jóllehet a közvélemény a német telepekért déli és keleti Afrikában és Ausztráliában egyelre nem lelkesedett.
:

B. bels politikájában, minden változatossága ós
sokoldalúsága dacára, felismerhet két általános
vonás. Az egyik az, hogy akár konzervatív, akár
liberális irányban mozgott, mindig teljes ervel
csak egy elvet szolgált, és kételyt nem ismert, az
eszközökben nem volt válogatós, s a pártokat
szükség szerint használta fel, avagy morzsolta
szét. A másik vonás az ellenfél kíméletlen megtámadása, kérlelhetetlen letörése. Bár egyre a császár szolgájának nevezte magát, diktatúrát gyakorolt és Richelieure emlékeztet személyes uralmat vitt. Keresztülgázolt mindenkin, aki útjába
mert állani és még a legmagasabb udvari körök
neheztelésével is bátran szembeszállott. Ha ezek
a «frikciók» olykor-olykor kiélesedtek, betegeskedését adva okul, lemondással fenyegetöd:

st 1872. méga porosz miniszterelnökséget is átadta Roonnak, hogy egészen a
birodalmi ügyeknek szentelhesse idejét. De csakis zött. Egy ilyen alkalommal (1877) írta Vilmos
az
ereje volt képes legyzni a rendkívül hatal- császár B. folyamodványára ezt az egy szót:
mas ellenzéket, mely a katolikus centrum és f- «Soha». A császár és a legtöbben tényleg nélküpapság és a porosz felsház soraiban találta leg- lözhetetlennek tartották B.-ot.
odaadóbb híveit. Kíméletlen harc folyt és a szenBelügyi kormánya és kétes eredményei nem
vedélyek annyira elfajultak, hogy bizonyos Kuli- találkoztak a nemzet osztatlan tetszésével, de
mann még gyilkossági kísérletre is vetemedett külügyi sikerei az egész világ bámulatát felkeltetB. ellen. Másrészt kétségtelen, hogy a német ték. 1866-ban és 1870/71 óta a világbéke fennnemzet egy jelentékeny és jól szervezett része tartásán fáradozott és különösen arra igyekezett,
elégedetlen volt B. egyházi politikájával. Még hogy Németországra veszedelmes szövetség létre
nagyobb gondot okozott a rossz gazdasági hely- ne jöhessen. E célból 6 kötött szövetségeket. Elszet, melyet mindtöbben a szabad kereskedés elve sorban Ausztria-Magyarországgal, amiben iduralmának tulajdonítottak. Ezért B. 1876-tól fogva sebb Andrássy Gyula gr. (1871 óta a külügjmimindnagyobb figyelmet fordított a gazdasági és niszteri palotában gr. Beust utóda) B. kezére járt.
társadalmi viszonyokra. 1879-ben merész fordu- Emellett azonban B. a hagyományos ("toronylattal szakított a szabad kereskedés tanával, és a magasságú)) orosz szövetséget is gondozta. Frannemzeti munka minden ága részére az állam oltal- ciaország meglehetsen el volt szigetelve. B/
mát helyezte kilátásba. Ennek alapján készült az egyébiránt inkább kedvelte a köztársaságot, mintúj vámtarifa, mely épp úgy irányult a francia ós sem egj^ esetleges új monarchiát, mert ez elbb szeangol gyártmányok, mint a magyar és orosz ga- rezhetett volna szövetséget és elbb vehetett volna
bona ellen. E gazdasági reakcióval együtt járt a revanche-ot «Sadovaért», meg Elszász-Lothapolitikai is. A régi liberális pártok B. kedvéért ringiáért. A még egyre kísért «revanche» veszenem változtathatták meg meggyzdésüket B. delme még könnyített is B. helyzetén annyiban,
tehát, hogy gazdasági terveit keresztülvihesse, a amennyiben a német parlament (igaz, mindig

jelölésével tördött,

;

—
-

-
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más-más elemekbl alkotott többséggel) három
ízben is megszavazta hosszabb idre a felszaporodott katonai költségeket. (187i, 1881 ée 1887).
1875 óta a Balkán-kérdés megújuló bonyodalmai változtatták meg a politikai helyzetet. A két
kancellár (B. ós Gorcsakov) közt fennállott régi
barátság a Német birodalom helyreállítása óta
elhidegSt és Oroszország már 1875. elfogadta
a francia barátságot. De B. mindent elkövetett,
hogy az orosz szövetséget megrizze, amellett
pedig monarchiánkat se idegenítse el. Feladata
annál nehezebb volt, mert a monarchia és Oroszország érdekei homlokegyenest ellenkeztek úgy
Törökország integritásának, mint a Balkán-félsziget késbbi szervezésének kérdésében. Kijelentette,hogy Németországot a Balkán-kérdés és török
ügj'ek nem érintik. («Az a kis Bulgária nem éri
meg egy pomerániai muskétás egészséges csontját.))) Az orosz érdeket mozdította el, midn
kieszközölte, hogy monarchiánk a török-orosz
háborúban semleges maradjon (reichstadti császártalálkozás 1876 júl.), de másrészt az európai
érdeket is, és monarchiánk politikáját támogatta,
midn Andráss5'\'al és Beaconsíielddel egjüttarra
kényszerítette Oroszországot, hogy terjessze európai kongresszus elé a san-stefanói béke kierszakolt határozásait. A berlini kongresszusnak
(1878 júl.) B. volt elnöke, ó mint «becsületes alknsz)) akart eljárni «barátai)) Ausztria-Magyarország és Oroszország közt. Sikerült is ott korlátok közé szorítani Oroszország terjeszkedését,
de az orosz köz\'élemény a nemzetnek e vélt megsértése miatt lángra lobbant Németország eUen és
magával készült ragadni a cárt is. B. e veszély:

ben,

midn Németországnak

orosz és francia tá-

madástól lehetett tartania, rábírta Vilmos császárt az osztrák-magj-ar szövetség megkötésére,
melj-nek éle Oroszország támadó poUtikája ellen

maga kötötte azt meg Andrássy^'al,
Gasteinból visszajövet Bécsben tiszteletét
tette uralkodónknál. Még ersebbé tette e szövetséget Olaszország hozzájárulása (1883).
A hármas-szövetség megalkotása és megszüárdulása tetpontra emelte B.-nak s az általa vezeirányult. B.

midn

bhrodalomnak tekintélyét. Külügji politikáját
az egész nemzet osztatlan lelkesedése kísérte.
Fényesen nyilatkozott az iránta való tisztelet,
midn 1885. hetvenedik születésnapját ülte. Régebbi években sokat szenvedett idegbajban, de
1882 óta Schweninger kezelése alatt egészsége
újra megersbödött. Elte alkonya azonban még
nagy megpróbáltatásokat rejtett B. részére. Ezek
az öreg Vilmos császár halálával (1888 márc. 9.)
vették kezdetüket. III. Frigyes császár teljes mértékben elismerte ugyan a kancellár érdemeit, de
a bels kérdésekben tle elüt, szabadabb elv
politikát készült követni. Feszélyezte a köztük való viszonyt, hogy Sándor bolgár fejedelem
nül akarta venni a császár egyik leányát, amit
B. ellenzett, hogy Oroszország sértve ne érezze
magát. A korán elhalt Frigyes utóda, II. Vilmos
trónörökös korában ugj-an B. leglelkesebb tisztelivel tartott, de mint íiatal, ambiciózus és önérzetes
uralkodó nem bírta elviselni B.-nak úgyszólván

tett

korlátlan kormányzását és politikájával sem értett
egyet. Amint utóbb Hohenlohe-Schillingsfürst

Rémi Nofy

IjeaOcona. lU. köt.

—

Bismarck

herceg emlékirataiból (Denkwürdigkeiten 19061907) és B. bens emberének, Max Hardennek (a
Zukunft-ban 1906. megjel.) cikksorozatából kitnt, a császár B.-nak különösen az Oroszországgal és a szocialistákkal szemben követett politikáját hibáztatta. Több rendbeli személyes összekoccanás után 1890 márc. 18. Hahnke tábornok,
a császári katonai iroda fnöke által arra szólította fel B.-ot, hogy adja be lemondását. Miután
e felszólítás írásban is megtörtónt, B. benjTijtotta
lemondását, melyet a császár márc. 20. elfogadott. Egyúttal azonban Lauenburg hercegévé
emelte a távozó kancellárt.
B. csak nehezen tiirte a reákényszeritett tétlenséget és a Hamburger Nachrichten hasábjain
gyakran rótta meg utódát, Caprivit, hogy az
orosz barátságot elhanyagolja és a gazdasági érdekeket kellen nem pártolja. Midn 1892 jún.,
Herbert fla esküvje alkalmával Bécsben járt s
onnan Dél-Németországba utazott, mindenütt
óriási lelkesedéssel fogadták. Egj- hannoverai kerületben meg is választották képviselnek, de ö
nem jelent meg a képviselházban. Végre is a
császár 1894 jan. békejobbot nyújtott a duzzogó
Berlinbe, ahol fekancellárnak és meghívta
jedelmi pompával fogadta. Ezentúl B. nem hagyta
el többé friedrichsruhei magányát, hol emlékiratai összeáUításán dolgozott. Szellemi rugékonyságát súlyos kórsága alatt is megrizte. Elhunytának hírére II. Vilmos a berlini új dómtemplomban lev fej edeimi sírboltot ajánlotta felB. pihenhelyéül, de a család B. végrendeletéhez hiven
Friedrichsi-uhe-ban helyezto el (1898 aug. 2.) egyelre ideiglenes sírban, egy é\^-el késbb pedig az
újonnan épült sírkápolnában. B.-nak házass^ából három gyermeke született Marié, Herbert és
WilheLm (1. o.). Neje megelzte a halálban (megh.
Varzinban 1894 nov. 27.).
A hálás nemzet máris közel 400 szobrot, oszlopot tornyot és egyéb emlékmvet emelt B.-nak.
Stendalban pedig B.-levéltárt alapítottak.
Nemsokára halála után megjelentek emlékiratai Gredanken und Erinnerungen (Stuttg. 1898,
2 köt., népies kiad. 1905., és 2 pótkötet, a 3. késbb fog megjelenni.) B feljegyzéseket Busch
Móricnak (1. o.) részben tollba mondotta, részben

t

:

:

át is nézte. Történeti hitelességüket B. biográf usai
közül különösen M. Lenz és Erich Marcks bírál-

gatták meg (Berlin 1909). Horst Kohl útmutatót
(Wegweiser) és Registert csatolt a munkához
(1899—1900).
Irodaiom. k B.-kal foglalkozó irod. roppant nagy. TAjékoztatásal v. ö. Schalie P. és KoUer 0., B.-Literatnr, Leipiig
1896 ; Horst Kohl, PQrst B. Regesten in einer wissenschaftl.
Bio^., u. 0. 1891—92, 3 köt. B.-Jahrbach, Berlin 1894
B.-J»hrPoschlnger, Neues
1896 és 1897—99, 6. évf.
buch, Wien 1911 ; Binger A., B. in der Literatur, Würi;

;

burg 1909. Nevezetesebb monográfiák: Hans Blnm, POnt
Heyck,
B. u. seine Zeit, München 1894—95, 6. köt.
Kreatzer, Otto von B., sein
B., Bielefeld, 3. kiad. 1904
Lében n. Werk, Leipzig 1900, 2 köt. Klein-Hattingen, B.
Leni M., Oesch.
n. seine Welt, Berlin 1902—04, 2 köt.
B.-s, 2 kiad., Leipzig 1902; Marcks Erich, B., Bine Bio:

:

;

;

Jugend, Stuttgart 1909 (ez a legjobb
életrajz)
Penzler, Pürst B. nach selner Bntlassnng, Leipzig
1897—98, 7 köt. Limán. PQrst B. nach seiner Bntlassnng,
n. 0. 1901, népies; Brodnitz, B.-s nationalökonomiscbe AnZeitlin, B.-s sozial-wirtschaftl. u.
schanongen, Jena 1902
steuerpolitische Anschauungen, Leipzig 1902 Biuch Moriz,
Qothein Prnu H. munlúi B.-róL
graphie,

I.

kit., B.-s

;

;

:

:

83

;
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munkák.

írt
VilDort, L'oeuvre de Monsieur
de B., 1863—66, Paris 1869, ném. 1870
Simon Ed., Hist.
dn prince de B., 1887, ném. 1888 Klaczkó, Deux chanceNegri G., B. Saggio storico,
llers. Magy. ford. Visi I. 1880

Idegen nyelven

;

;

;

Whiteit D., Recollections oí B., Autobiography, London 1905, 2 köt.; Löwe Ch., Prince B., u. o. 1885, ném.
Ausztriával és Magyarországgal szemben köve1894.
tett politikájának alapelvei ama két okiratban vannak letéve, melyet Bülow kancellár 1903 márc. 19. a német birodalmi gylésen nyilvánosságra hozott.
Wertheimer Ede,
Gróf Andrássy Gy. élete és kora, Budapest I. köt. 1910
Bausznern Guido, Oeutschland u. Österreich-Ungarn von
1868—89, Leipzig 1890.

1884

;

—

—

7. B.-Sckönhansen, Wilhelm, gróf, B. Ottó herceg második fia, szül. Majna-Frankfurtban 1852
aug. 1., megh. Varzinban 1901 máj. 30. Részt vett
az 1870— 71 -iki hadjáratban mint Manteuffel segédtisztje, azután folytatta iskoláit. 1879 széig segédhivatalnok volt a birodalmi kancelláriában,

Bisnavisz

eredetek. Az éghajlat, flóra és fauna Új-Guineáéhoz hasonlít. A DK.-i passzát idejében májustól
szeptemberig ers eszések vannak, amelyek
egyébkor sem hiányzanak teljesen. A szigeteket
jobbára erdk borí^'ák, ftermék a kopra, azonkívül pamut, kávé és gummi. Emlsök alig vannak annál több a madár és a rovar. A benszülöttek
melanéziaiak, az európaiak esküdt ellenségei és
részben máig is emberevk. Ültetvények jobbára
csak a legnagyobb szigeten, Új-Pomerániában
vannak. 1908-ban a müvelés alatt álló terület
13,454 ha.-t tett ki. Abehozatal (i908) 2.385,144, a
kivitel 1.426,212 (ebbl koprára 1.343,544) márka
érték volt. 1908-ban a szigetcsoport kikötiben
555 kereskedelmi hajó fordult meg 412,474 tonna
tartalommal. Rendes hajójáratok (aNorddeutscher
;

majd az elszász-lotharingiai helytartó mellé nevez- Lloyd) kötik össze Sidney, Hongkong és Szingaték ki. 1881— 84:-ben ismét a birodalmi kancellá- púrral. A szigetcsoport élén császári kormányzó
riában alkalmazták. 1889— 95-ig Hannover kor- áll, aki Új-Pomerániában Herbertshöhé-ben szémányelnöke volt 1895. keleti Poroszország tar- kel és aki azonkívül Vilmos-esászár-földjének,
tományi fehiökévé tették. 1878-81. és 1882— a Karolina-, Palau-, Salamon-, Marshall-szigetek85-ig tagja volt a porosz képviselháznak. 1885- nek és a a Marianáknak is kormányzója. Veszleben nül vette rokonát, Amim Szibillát, kitl 3 jánus és katholikus missziók néhány állomást
leánya és egy fla (Wilhelm) született. V. ö. Fenz- tartanak fönn. A B. els fölfedezi 1616. Le
ler, Gráf W. B. (Berlin 1901). Bátyja, Herbert Maire és Schouten, ket követte Tasman 1643.,
esküvje alkalmával (1892) gr. Andrássy Gyula majd 1767. Charterét, 1768. Bougainville, 1791.
kíséretében hazánkban is megfordult.
Hunter, 1792. és 1793. D'Entrecasteaux, 1827.
Bismarck-archipelágus, 1. Bismarck-sziget- D'UrviUe, 1840. Belchar, 1872. Simpson. A
;

csoport.

Bismarckbama (manchesterbarna,

fenilénalkotó része sósavas triamiharna, vesuvin).
doazobenzol, de az elállítás módja szerint más

F

bázisokat is tartalmaz. Egyike a legrégebben ismert azofestékeknek (1866). Barnásfekete, vízben
és tömény kénsavban oldható por. Gyapjú és brfestésre használják. M. feniléndiamin salétromossav hatására B.-vá változik és a keletkez festék
a vizet élénk sárgaszinüvé festi. B reakciót fel-

szigetek belsejének ismertetéséhez hozzájárultak
Brown hittérít, Hübner, Kleinschmidt, akit
meggyilkoltak, Hemsheim, Finsch, Pfeil gróf,
Powell, Parkinson és Romilly. Miután már elbb
kisebb területeket a hamburgi kereskedk megszereztek, 1884. az összes nagyobb szigeteken kitzték a német zászlót, 1885. pedig a szigetcsoportot az új-guineai társulat kormányzására bízták. Végre 1899 ápr. 1. a német birodalom vette
birtokba. V. ö. a fenti utazók iratain kívül Hesse:

Wartegg, Samoa, Bismarck-Archipel u. NeuGuinea (Leipzig 1902) Nachrichten über Kaiser
Wilhelms Land u. d. Bismarck-Archipel, Herausg.
1. Bismarck.
V. d. Neu-Guinea-Kompagnie (Berlin); Schnee,
Bismarckburg,állomá8 német Ny. -Afrika Togo Bilder aus d. Südsee (u. o. 1904); Wegener,
gyarmatában, az é. sz. 8" 11' és a k. h. 0" 35' Deutschland in d. Südsee (Bielef eld 1 903) Langalatt, melyet 1883. Wolf és Kling alapítottak. hans, Deutschlands Kolóniai- Atlas (Gothal895—

használják a salétromossavnak természetes vízben
való meghatározására.
Bismarck-Bohlen, Friedrich Alexander, gróf,

;

;

1894. Kele-Kratji-heL helyezték át.
Bismarckhütte, község Oppeln porosz kertilet
Beuthen járásában, (i9io) 22,693 lak., nagy vaskohókkal, amelyeket 1872. alapítottak jelenleg
;

részvénytársaság kezében vannak, amelynek részvénytkéje 14 millió márka, több mint 7500 munkást foglalkoztat és í8°lo osztalékot fizet.

Bismarck-Schönhausen, 1. Bismarck.
Bismarck-szigetcsoport (azeltt Uj-Britan^ia szigetcsopo^i), a német birodalom gyarmata,
ö" 30' és a
'j-Guineától ÉK.-re, a d. sz. 0«41'
k. li. 142—1550 között, összesen 47,100 kmUerU-

—

lettel, (1906) 188,000 benszülött, 299 egyéb színes
(nagyobbára kinai) és (i909) 474 (364 német) fehér

A szigetcsoport alkotó részei Új-Pomeránia (New-Britain), Új-Mecklenburg (New-Irland),
Új-Hannover, Admirális-szigetek, Új-Lauenburg
(York herceg szigete), Francia-szigetek, Anchoriták, Commerson, Hermit és még több apróbb sziget és korallzátony. A nagyobb szigetek mind
hosszúkásak és elég magasak, jobbára vulkáni
lak.

:

1897) /S(£WÍefeecA;,DieKulturgewáchse
Kolonien (Jena 1899).
Bismark, város, 1, Bismarck.
;

Bismark-csaZóá,

1.

d.

deutschen

Bismarck.

Bisiuerpund (dán), Biszmerford.
Bismutose, Bizmutóz.
1.

1.

Bisuiiituiu, hismuth, 1. Bizmut. B. subnitricum, Magisterium Bismuti, bázisos bizmutnitrát;
B. subgallicum, bázisos bizmutgallát B. subsaUcilicum, bázisos szalicilsavas bizmut; B. metallicum, fémes vagy szln-bizmut.
Bisnagar, romvtü'os Indiában, a raadrasi kormányzóságban, Bellary várostól ÉNy.-ra.
Bisnavisz (v. Bizsnoisz), egy vallásos szekta
hívei Kelet-Indiában. Alapította Dzsambadzsi, aki
Szadbáni c. szentiratot is hagyott hátra. A B.
tagjai leginkább ácsok, csak egymás közt házasodnak, jó gazdák s nagyban tenyésztik a tevét.
Imádják Dzsambadzsit, akit Visnu megtestesülésének tartanak, húst nem esznek s védik az állatokat;
;

rendesen gyapjúrnhát hordanak, hajukat levágják

-

—
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s a tisztasági szabályokat szigorúan megtartják. Pálma Vecchio és Catena is hatott rá. Néhány
Lakodalmaikon összevegyltik a mohamedánus arcképen kívül csupa vallásos tárgyú képet fesés hindu szertartásokat halottaikat rendesen ma- tett a nagy méret oltárképeknél jobban szerette
guk temetik el a ház küszöbénél vagy a marha- a félalakú kisebb kompozíciókat Több jegyzett
istállóban, gyakran üló helyzetben. Az ÉK.-i tar- képe ismeretes legnevezetesebb mvei Velencétományokban lakó B.-ek többnyire kereskedk, ben (Accademia, S. Giovanni ín Bragora, Lady
kik tisztelik a koránt és az iszlám felé hajlanak. Layard), Trevisoban, Veronában, Londonban (BenBisog^o (ol., etjtsd: bisiónyó) a. m. szükség a son-gyjt.), Lipcsében és Berlinben vannak.
Bisson, Alexandre,fTaneia, \igjátékíró és zeneváltóforgalomban a szükségben utalványt, a sziikszerz, szül. Briouze-ban (Ome) 1848 aug. 9. Elbb
ség eeetére szóló intézvényt jelenti.
hivatalnok volt a minisztériumban, de csakhamar
Bison, az amerikai bölény. L. Bölény.
BLson priscns H. v. Mey., ásatag módon egészen az irodalomnak szentelte magát. Els színaz európai és északamerikai pleisztocén lerakó- padi mve, Quatre coups de caníf 1873. jelent meg.
dásokban fordul elö. Leszármazottja a Kaukázus- Azóta nagy számban, váltakozó sikerrel bocsában és Lits-ániában szón^ányosan még ma is él totta közre színdarabjait. Ismertebb mvei a köBison europaeus, amelybl néhány példányt Ho- vetkezk: 115, Rue Pigalle (1882); Le Député de
henlohe hg. tátrai (Javorina, Szepes vm.) uradal- Bombignac (Théatre Fran9aís 1884) Les surprises
mának vadaskertjében is tenyésztet,
du divoree (1888, Mars A. társszerzvel); Feu
Bissani, 1. Besenyk.
Toupinel (1890, magy. A megboldogult) La FaBissao (Bissau), portugál telep Portugál mílle Pon^Bíquet (1892, magy. A Pont-Bíquet
Guineában a Geba-torkolatbán fekv B. -szigeten, család. Ford. Náday Ferenc) Le contróleur des
jó kikötvel. Körülötte laknak a mandiago nev wagons-lits (1898, A hálókocsik ellenre. Ford.
négerek (mintegy 2000), akik jobbára babonás Zempléni Gyula. Vígszínház 1898) Chateau hiskeresztények.
torique (1900, magyarul A nevezetes kastély);
Bissaya, néptörzs a Filippi-szigeteken, 1. Vizaya. Le bon moyen (1901) Les apaches (1903); Trois
:

;

;

;

;

;

;

;

;

Bisschop, Christoffel, hollandi fest, született
Leeuwardenben 1828 ápr. 22., megh, 1904 okt.
5. Eleinte Delftben, azután Parisban, Le Comte
és GlejTe vezetése alatt tanult. Hazatérése után
leginkább népies interieuröket festett, különösen
Hinloopen fríz városkában, a régi hollandi mesterek hatása alatt, energikus színezettel. Képei
nagyrészt hollandi nyilvános és magángyjteményekben vannak.
Bisse, kisk.

728 magyar

Baranya vm.

Gyd,

siklósi j.-ban, (loio)

Áta.
Bissen, Hernian Vilhelm, dán szobrász, szül.
lak.

:

u. p.

u.

t.

Schleswigben 1798 okt. 13., megh. 1868 márc. 10.
1823— 34-ben Rómában Thorwaldsen hatása
alatt fejldött. Els mvei, melyekbl hosszú sorozat van a kopenhágai Ny Carlsberg g>üjteményben, a Thorwaldsen-féle klasszicista irány
termékei. Thorwaldsen vázlata után készítette el
a mainzi Gutenberg-emléket is (1833— Sé). Az
1^8— 50-iki háború után a njilvános emlékmüvek és mellszobrok igen nagy száma került ki B.
mtermébl. Ezek, pl. VL Frederik király szobra
(1856, Frederiksberghave) már modernebb, valószerbb felfogásról tanúskodnak — Fia, B. Christian GotÜieb, szül. 1836 aug. 5., igen termékeny

anabaptístes, énekes vígj. (1904); Peril jaune
(1906); operettszövegei: Capitaine Thérése (1901),
zenéjét Planquette írta La pétite maison (1903),
Chaumet WUliam zenéjével. Magyar kiadásban
megjelent Az államtitkár úr (ford. Ambrus Zoltán 1898) Hipnotizált anyós (ford. Kövessy A.
Hálókocsik ellenre (ford.
1899, új kiad. 1907)
Zempléni Gyula 1901) A nevezetes kastély (ford.
Heltai Jen 1901).
;

:

;

;

;

Bissontipia, a párisi Bisson Leótól föltalált
1. AiUotipia.
Bisszagosz, Portugál-Guineához tartozó, mintegy 30 kisebb szigetbl álló szigetcsoport Afrika
Ny.-i partja mellett a Geba és Rio Grandé torko12» és a ny. h. 15®
latával szemközt az é. sz. 11
30'— 160 40' között. A szigetek alacsonyak, nagyon termékenyek (pálma, pamut, rizs, viasz és
áÜati brök a fötermékek), de nehezen hozzáférhetk a tenger sekélysége és az áramlatok miatt.
Legnagyobb sziget az Orango; Bulamán van az
ugyamly ne\' város (4500 lak.), a szigetcsoport
fvárosa. A benszülött lakosok a bisszagók, négerek, vadak és harciasak és igen jó tengerészek.
autotipiai eljárás,

—

Zemplén vm. sátoraljaújhelyi j.-ban,
tót lak.
kis fürdje van,
szobrász.
u. p. Nagykázmér, u. t. Legénye-Mihályi.
Biaseatiis (v. bisextus, lat), szök nap.
Bister (ném.), az a barna szín festék, melyBissingen-Nippenburg, gróájMagyarországon nek alkotóriészei a mangánoxid és mangándioxídhonflnsított család. Szász eredet család, melybl hidrát. A kereskedelemben ez a festék finom por
János Frigj-es 1647. III. Ferdinándtól bárói ran- alakjában kapható. B.-nek nevezik azt a barna
got kap. 1746-ban pedig József Kajetán grófi színt is, amelyet textilanyagokon, fleg gyapotrangra emeltetik. A családból gr. B. Ferdinánd kelméken szoktak elállítani. A kelmét ennek a
.

Biste, kisk.

(1910)

222 magyar és

;

az 1827. XLI. t.-c. által honflusíttatott, 1819-ben nálunk régóta igen kedvelt és gyártott cikknek
a család Jámra és Merczlnára nyert királyi ado- készítése céljából elbb mangánoxídulsókkal
mányt.
itatják, majd lúgba mártják és végül klórmészBíbsoIo, Francesco, olasz fest, szül. a XV. sz. oldattal oxidálják. M^jegyzendö, hogy ezen el2. felében, megh. 1554. Els nyomára Velencében, járáson kívíil egyéb eljárások is célhoz vezetnek.
1492. akadunk. Giovanni Bellini tanítványa és A B. ónsóval étethet és ha az étetett szövetet
segédje volt, akinek mvészetét, kivált fejldé- festanyagokkal átfestjük, akkor a szöveten szísének els korszakában, hen követte s akinek nes minták mutatkoznak. A B. cikkeket fleg a
több kompozícióját másolta. Késbb Tizian, szín állandósága miatt kedvelik.

;

—
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Biszutun
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Bisterf eld, Johann Heinrkh, a gyulafehérvári
fiskola tanára, szül. Nassauban 1605 táján,

ref.

Biszalnagar, város Kelet-India Gaikovar tar19,600 lak. nagy gyapotültetvé-

tományában

;

;

megh. Gyulafehérváron 1655 febr. 16. Heidel- nyekkel, rézárúgyártással.
Biszaltia, Makedónia (1. 0,) egyik vidéke.
bergböl Bethlen Gábor hívására Gyulafehérvárra
Biszillabikus (gör.) a. m. két szótagos,
ment tanárnak Alsteddel s Piscatorral együtt.
Biszkara, 1. Biskara.
Egyházi és országos ügyekben nagy tekintélye
Biszmal, bismál, házisos metilendigaUussavas
volt. Számos filozóflai, teológiai munkát írt. V. ö.
Kvacala János, B. J. H., Századok 1891 PoJcoly bizmut. Vízben oldhatatlan, szürkésbarna por.
bélhurutnál mint adstringens hatású
J., Az erdélyi ref. egyház története II. (Budapest Makacs
;

1904).
Bistolfi,

gyógyszert alkalmazzák,

1859
máro. 14. a piemonti Casale Monferratóban, Torinóban mködik. Atyja, Qiovanni B., jeles fafaragó volt. 1876— 79-ben a milanói Brera- Akadémián tanult, majd pedig a Tabaechini Agrinoi
mi^termében tökéletesbítette munkai készségét.
Els nagy sikerét az 1898. Torinóban kiállított,
8 az Emlékezéstl mélyített fájdalmat jelképez

Leonardo, olasz szobrász,

szül.

szobrával aratta. Dombormvei és plakettjei a
kora-firenzei szobrászok s kivált a Donatello és
a Desiderio da Settignano tanulmányozását árulják el. Ritkábban tájképfestészettel is foglalkomvei a Pansa-, Durio- és Lacroix-sírzik.

F

Biszmerfont (dán. Bismerpund), dán és nor6 kg..
vég kereskedelmi súlymérték, Dániában
Norvégországban
12 font =; 5'98 kg.
Vs vog
Biszmilláh (ar.) a. m. Allah nevében, ünnepélyes, úgymint köznapi cselekedetek eltt a mohamedánoktól használt formula, vagy buzdító

=

=

=

megszólítás. Az iszlám közhite szerint a sátánt
e formula kiejtésével lehet elzni, A mohamedánok könyveiket, st gyakran leveleiket és okirataikat is e mondaton kezdik.
Biszti, ezüst váltópénz Perzsiában, körülbelül

8

fillér.

Bisztra, folyócska és a Karánsebestöl Erdélybe
emlék (Cuneo 1892 Madonna di Campagna 1898 szolgáló völgy neve. A B. folyó Hunyad vártorinói (1897) és raegyében a Vurvu Petri aljában ered, eleinte
111. Milánó 1902), G. Modena
Garibaldi san-remói (1908) emlékszobra, az 1908- B.-nak tart, azután Ny. felé folyik, a NándorhegyArcéban leleplezett Segantini-emlék, a torinói nél DNy,-ra kanyarodik s Zaguzsénnel szemben
Societá Bibliograíica Italiana plakettje, a De a Temesbe ömlik. A B. ós Hátszegi patak közti
Amicis és Fradeletto emlékérme (1904). B. min- vízválasztó az ú. n. Vaskapu vagy Marmara nev
tázta az új olasz 20 centesimis pénzt is (1910).
szoros, mely a délkeleti Kárpátok egyik nevezeBistouri (franc, ejtsd biszturi), egyenes v. ho- tes átjárója. EzmárTrajánus korában járható volt.
:

;

.-

morú él

sebészeti kés.

Bistrac, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, (i9oo)
261 horvát-szerb lak. u. p. ós u. t. Sunja.
Bistra dolnja, adók. Zágráb vm. stubicai j.-ban,
vasúti állomás, posta
(1900) 1410 horvát-szerb lak,
és távíró,
Bistra gomja, adók, Zágráb vm, stubicai
j,-ban, (1900) 1344 horvát-szerb lak. u, p. Bistra,
u, t, Pusca-Bistra,
Bistrau (csehül Bistre), város Policka cseh
kerületi kapitányságban, a morva határon, (1900)
2087 lak. sörgyárral, most császári birtok,
Bistrica, adók, Vercze vm. slatinai j,-ban,
1900) 390 horvát-szerb és magyar lak,
u, p. Sla;

;

;

Trajánus els erdélyi hadjárata alkalmával átkelt
a Dunán, serege balszámyával s zömével a B. felé
nyomult, miután pedig a Mehádia felöl jöv jobbszárnnyal Tibiscum városnál egyesült, Sarmizegethusa falai alá vonult s Decebálthatalnia alá hajtotta. A B.-ba jobb fell a Euszkabányai patak, bal
felöl egy szintén B. nev patak ömlik amaz a Pojana Ruszkából, az a Szárkó hegységbl folyik alá.
;

Bisztra, 1 kisk.Torda- Aranyos vm. topánfalvi j .4121 oláh lak. kincstári faúsztatásra berendezett vízduzzasztóval és lpormalommal u. p.
2. B. benedekrendi apátsága a
és u. t. Topánfalva.
csanádi egyházmegyében virágzott; 1183. már
említilí szabadalmazott sószállító hajóit. Apátja
tina, u, t, Sladojevci,
gyakran viszálykodott a csanádi püspökkel, ki a
Bistricia, INIagyarország középkori földrajzá- monostoron kegyúri jogokat akart gyakorolni a
ban latinul a. m. Bosztercze.
püspök egy alkalommal fegyveresen rontott a
Bistrinci, adók.Veröcze vm. eszéki j.-ban, (i9oo) monostorra s az apátot 32 szerzetessel együtt
1007 horvát-szerb, német ós magyar lak. u. p, és börtönbe vetette késbb visszatért az apát, eku. t. Bolisce.
kor azonban 1235. a püspök megölette öt, mire
Bistritz (Bystrzyca), a Dnyeszter jobboldali viszont a pápa kiátkozta a
közvetetlen tetmellékfolyója Galíciában. Az Erdös-Kárpátokban teseit. Úgy látszik, a tatárjárás idejében pusztult
Stanislau közelében a Fekete- (Csema) ós az el az apátság.
Arany-B. (Zlota B.) egyesülésébl keletkezik és
Bisztraterebes (azeltt Terebes), kisk. Bihar
129 km. hosszú folyás után Jezupolnál torkollik. vm. margittai j.-ban, (1910) 450 oláh és magyar
Bistritz am Hostein, város HoUeschau morva lak. u. p. Margitta, u. t. Felsábrány.
kerületi kapitányságban, vasút mellett, (1900) 3857
Bisztraúj falu, kisk. Bihar vm., 1. Sebesújfalu.
lak., bútor-, parketta- és malátagyárral szép kasBisztricska, kisk, Turócz vm, szentmártontéllyal ós parkkal. 2 km.-nyire van a Hostein-hegy blatniczai j.-ban, (1910) 625 tót lak,
u. p. és u. t.
(751 ra.) kápolnával, amely látogatott bucsújáró- Turóczszentmái-ton.
hely. 1241-ben Sternberg Jaroszláv gyzött itt a
Biszutun (Behisztun), község a Perzsa Kurmongolokon.
disztánban, a Kerkhah fels völgyében, 8—9
Bisalca (lat.) a. m. két részre osztott, két- km.-nyire Kerman-sahtól Hí réssé lett azon ó-perzsa
csülk. B névvel jelölték régebben a kérdzket, feliratokról, amelyek I. Dareiosnak els uralkodói
Bisntnn, 1. Biszutun.
éveit hirdetik. 1160 m. magas sziklafal 100 m,-nyi
.

ban,(i9io)

;

;

—

;

;

;

;

;

bn

:

;

;

;

.

;

—

élt

magasban le van csiszolva és e i^szen látható a
két perasa harcostói kisórt Dareios, amint bal lábát
Gamnata magárnak, az ál-Smerdisnek testén
tartja. A királlyal szemben kilenc más emberi alak
látható, amelyek minél hátrább állanak, annál
magasabbak és egymáshoz a nyakra vetett kötéllel vannak kötözve
a Dareiostól legyzött lázadókat ábi-ázolják. Az egész csoport fölött Ahurainazda (Ormuzd) van ábrázolva, amint a királyt
megáldja és baljában az nralom gyrjét tartja.
Az eseményeket közló ékírások három nyelven
(perzsa, méd és asszír) hirdetik a király dicsségét egyedül a perzsa szöveg 400 sorból áll. Elször az angol Rawlinson fejtette meg. B. környéke
a hajdan legelkben és ménesekben gazdag BagUztana (istenek helye), ahol Nagy Sándor, mieltt Ekbatana felé vonult, hetekig pihent tartott. V. ö. Oppeti, Le peuple et la langue des Médes (Paris 1879).
Bit (ang. a. m. falat), apró ezüstpénz a nyngatindiai szigeteken (long B,
15 cent, short B.
10 cent). Észak-Amerikában az indiánok lakta
vidék határán a negyed dollárnak hco B. (két B.)
a neve.
Bita, kisk. Háromszék vm. kezdi j.-ban, (i9io)
459 magyar lak., vasúti megálló u. p. Maksa, u.
;

—
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Bitínia

Ofterdingen Henrik ellenfele. Ettl sem maradt
fönn semmi.
Biteroli és Dietleib, rövid rimpárokban írt

középfelnémet epikus munka, mely a XII. sz. végén keletkezett, de csupán az 1502—15. Miksa
császár számára íratott ambrasi kéziratban maradt fönn. Szerzje egy ismeretlen lovagi hegeds, aki az osztrák udvarnál élt. A költemény
több, eredetileg egymáshoz nem tartozó részbl

Ftartalma egy nagy tomajáték Etzelburg
városában, melyben a hunok (Attila) és burgundok (Szigfrid) s egyebekkel Biterolf és tle ftil
nem ismert fia Dietleib is szemben állottak egj'mással. Kiadta Jaenkke, Deutsches Heldenbnch
I. (1867). V. ö. Heinrich G., Etzelburg és a magj-ar húnmonda (1891) és Schönbach, Über die
Sage von B. u. D. (1897).
Bitetto, város Bari (ettl 15 km.-nyire) olasz
tartományban, (1901) 6626 lak., gazdag faragványokkal és freskókkal díszített székesegyházzal,
amelyet még 1325-ben kezdtek építeni.
Bithe Mihály, kassai ötvösmester. 1653-ban
polgárjogot nyert, s u. a. évben a céhbe vették
fel. Egy ezüst tányérját a gönczi ev. ref. templomban rzik. B.-nek mesterjegyét egy
és 3/
betkbl összetett monogramm képezte. V. ö. Mit. Nagyborosnyó.
halík J., Kassa város ötvösségének története (BudaBita Dezs, hittudományi író, szül. Keszt- pest 1899, a Magy. Tud. Akad. kiad.).
helyen, Zala vmegyében, 1832 okt. 3. teológiai
Bitbeísiuns (gör.), ketts istenség hivése és
tanulmányait a pesti egyetemen végezte, mire imádása.
1857. pappá szentelték. 1861-ig a bibliamagyaBithynia, 1. Bitínia.
rázat, 1866-ig pedig a dogmatika tanára volt
Bithynium, ókori város keleti Bitíniában,
Pannonhalmán 1868-tól a budapesti egyetemen Claudius császár alatt Claudiopolis nevet nyert
a hittani kar rendes tanára két izben rektori ma Boli. Hadrianus kedvencének, Antinoósnak
hivatalt viselt. 1898-ban nyugalomba vonult. Ér- (1. 0.) szülvárosa.
tekezéseket, egyházi beszédeket írt. Önálló müvei
Bitínia (lat. Bithynia), az ókorban a kisázsiai
közül a következket említjük meg
hit s tu- félsziget ÉNy. - i részének tai-tománya,melyet É -ról
domány közti ris^oji?/ (Budapest 1874);
keresz- a Fekete-tenger, K.-rl a Parthenios folyó (ma
tény vallás isteni eredete és szükséges volta ko- Bartincsai) határolt, mely folyó Paflagoniától
runk tévelyével szemben (u. 0.1875., 2. kiad. 1876); választotta el, mlg D.-rl az Orminion hegylánca
kath. egyház isteni szervezete (u. o. 1883)
tu- és az Olimpus választották el Galaoiától, Frigiádomány szabadsága (u. o. 1884). Több cikket írt tól és Mlziától, Ny. -ról pedig a Propontis (Máre Lexikonba is.
vány-tenger) határolta. A tartománynak K.-i része
Bitang, régi nyelvemlékeinkben a. m. zsák- hegyes, erds, É.-i és Ny.-i fele nagyobb részében
mány, préda (a német Beutung-höl magyarázzák, dombos, termékeny. Vizei közül eís sorban megmely r^nte így hangzott hütung), késbbi ér- említend a Sangarios (ma Szakaria) folyó, mely
telme szerint ami bárkinek prédája lehet s azért a tartományt egy nagyobb K.-i és egy kisebb
ma uratlan, urahagyott, gazdátlan jószágot vagy Ny.-i részre osztja, Frigiában ered és a Feketeembert jelent. Ez utóbbi értelméhez 1. Behajtás. tengerbe toriíollik azután az Askania (ma Isznik
Bitbnrg, járási székhely Trier porosz kerület- Göl) nev& sóstó a tartomány Ny.-i részében. Vároben a Xims és vasút mellett, (1905) 3867 lak., sör- sai közül egyik sem emelkedett az ókorban külöés szeszgyárral.
nösebb jelentségre, ismeretesebbek voltak HeBiter. smagyar név, mely megfelel a török- rakleia (ma Eregli) a Fekete-tenger mellett. Ástatatár (kún) «biter» azaz növeked szónak. A ne- kos kikötváros a Márvány-tengernek öblén s a
vet a Balassa család sei közt találjuk, neve- vele szomszédos Nikomédia, Nicea (1. o.), az Aszetesen a XIIL sz.-nak második felében élt kania-tó partján, és Bithynion (a római korszakMikó fia Gyarmati B. (1250—1299), aki hont-, ban Claudiopolis, mást Boli). Lakosai az Európábars- és zólyomvármegj-ei fispán volt.
ból át^'ándorolt thj-nusok, bithynusok azonkívül
Bitérfalva (azeltt Bittarova), kisk. Trencsén a mariandynusok voltak.
B. elször a lidek
^^n. zsolnai j.-ban, {1910) 294 tót lak. n. p. és u. t. országának, majd annak a perzsáktól való megZsolna.
hódítása után Frigia perzsa helj'tartóságnak réBiteroli, két ismeretlen középkori német költ szét tette. N. Sándor halála után Lysimachos (1,
neve az egjik Emsi Rudolf értesítése szerint a 0.) fennhatósága alá került; majd 281. Kr. sz. e.
XII. sz. végén egy Sándor-eposzt Irt, mely nem a benszülött Nikomedes a B. fölött való uralmat
maradt fönn a másik a (mondai) wartburgi dal- magához ragadta. Utódai közül I. 1Vm.súzs a bironokversenyröl szóló költeményben szerepel, mint dalom határait terjesztette, IH. Nikomedes Philoáll.
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pator VI. Mithridatestöl zetett el két ízben, de a
rómaiak királyi székébe ismét visszahelyezték.
Hálából a rómaiakra hagyta birodalmát. Augustus egy K.-i részre, a tulajdonképeni B.-ra és egy
Ny.-ira, Pontus-ra tagolta széjjel. A középkoron

—

Bittó

szikus zene mély tanulmányozására valló könyvet írt, mint J. Seb. Bach (2. kiad. 4 köt., 1881);
K, Ph. B. Bach, W. Fr. Bach und derén Brüder
:

(1868) Über Gervinus' Handel und Shakespeare
(1869); Beitráge zur Geschichte d. Oratoriums
Die Reform d. Oper durch Gluck und R.
(1872)
;

keresztül a bizantinusok birták, míg 1298. 1. Oszmán szultán a tartományba be nem csapott, meg- Wagner's Kunstwerk der Zukunft (Braunschweig
hódította és a tle alapított török birodalom súly- 1884). Kiadta Löwe K. önéletú-atát essay-i Gesammelte Schriften cím alatt jelentek meg (Leippontját ide nem helyezte.
Bitjuga, 276 km. hosszú mellékfolyója a Don- zig 1884).
2. B., Kari, osztrák születés amerikai szobnak; Tambov kormányzóságban ered; átfolyik
rász, szül. Rudolfsheimben (Bécs mellett) 1867
Voronezsen és Pavlovszk fölött a Donba torkollik
dec. 6. A bécsi akadémián HelLmemek volt tanítkörnyékén kitn lovakat tenyésztenek.
Bitlisz (Bedlisz),B. török vilajet fvárosa Ör- ványa, 1889. Amerikába utazott és New Yorkban
ményországban, a Van-tótól 4 órányira, több pa- telepedett le. A Chicagóban, Buffalóban és St.
taktól öntözött völgy összetalálkozásánál, 1572 m. Louisban tartott amerikai világkiállítások épülemagasságban. 25.000 lak., egy meredek sziklán teit díszít pompás, lendületes szobrászati mvei
fekv erd romjaival, élénk látogatott karaván- rendkívül népszervé tették Amerikában.
Bitteríeld, járási székhely Merseburg poroszorszerájokkal, pamutszövéssel, festéssel és brcserszági kerületben, a Löbber partján, vasút mellett,
zéssel. B. a XVII. sz. óta török birtok.
Bitó, régi értelemben törvényszolga, ki a testi (1905) 13,291 lak., vasöntkkel, jelentékeny agyagbüntetésre ítélteket veréssel és hasonló kínzások- cskészítéssel (5 gyár), gépmhelyekkel, papír- és
kal fenyítette. Ma bitófát, akasztófát (1. o.) jelent. sörgyártással és nagy bamaszéntelepekkel. 1815
óta Poroszországé azeltt szászországi hely volt.
Bitolia a. m. Monasztir (1. o.).
BitterHch, 1. Eduárd, osztrák fest, szül. StupBitón, 1. Kleobis.
Biten, görög író, ki K. e. a III. vagy II. sz.-ban nickában 1834., megh. 1872 máj. 20-án. WaldmüUernek, majd velencei tartózkodása után RabiI. vagy II. Attalos pergamoni királynak ajánlva
a hadigépek készítésérl írt töredékesen fenn- nak volt tanítványa és segédje és nagy részt vett
maradt munkát ( Wescher, Poliorcétique des Grecs, mestere nagy dekoratív mveinek rt)l. az operaház festményeinek) elkészítésében, önálló mvei
Paris 1867).
Bitonto, falakkal körített város és püspöki közül a bécsi görög templom freskói emelendk ki.
szókhely Bari (ettl 16 km.-nyire) olasz tarto2. jB., Hans, osztrák szobrász, az elbbinek fla,
mányban, (1901) 30,617 lak., szép székesegyházzal, szül. Bécsben 1860 ápr. 28. Zumbuschnak volt
táblaolaj-készítéssel. Környékének jó borait za- tanítványa, 2 évig Olaszországban tanult. Hazagarese-nek hívják. B. a rómaiak Butuntum-a. térte után Bécsben síremlékek és mellszobrok
1734 május 25. a spanyolok Montemar gróf (ké- hosszú sorát alkotta meg. Legismertebb mvei
sbbi Dúca di B.) vezérlete alatt legyzték a Gutenberg emlékszobra Bécsben (1900) és ErzséVisconti gróftól vezérelt osztrákokat és így vissza- bet királyné idilli hatású, finom, modern emléke
szerezték Nápolyt.
a bécsi Volksgartenben (1907), melyet Ohmann
Bitorlás (usurpatio), mást illet jognak ön- építésszel együtt készített.
hatalmú illetéktelen s annálfogva jogtalan gyaBittkow, község Oppeln porosz kerület Kattokorlása. A kánoni jogban a B.-tintruziónak neve- witz járásában, (1905) 2785 lak., szénbányákkal
közelében Hohenlohehütte, (1905) 2817 lak.
zik. L. még Cégbitorlás, Címbitorlás.
Bittner, Alexander, osztrák geológus, szíU.
Bitrogi, arab csillagász, 1. AlpetragiusBitsch (Bitche), város Saargemünd lotharin- 1850 márc. 16. a csehországi Friedlandban, megh.
giai kerületben, Elszász-Lotharingia német biro- 1902 márc. 31. Bécsben. Fkép az Északi-Alpok
dalmi tartományban, kopár fensíkon 376 m. ma- triász, jura s kréta képzdményeivel foglalkogasságban, vasút mellett, (1905) 4758 lak. Mellette zott és számos becses geológiai s paleontológiái
79 m. magas sziklán ersség áll. B. grófság a munkát írt. A Balaton Tudományos Tanulmányoközépkorban a lotharingiai hercegeknek volt tu- zásának Eredményei cím gyjteményes munka
lajdona, 1297— 1570-ig a zweibrückenbitschi csa- számára 1900. megírta Bakonyi triász brachiopolád bírta, 1766. francia, 1871. német tulajdon lett. dák és 1901. Bakonyi triász lamellibranchiaták
V. ö. Ihilloy, Les ruinesdu chateau de B. (1862); c. dolgozatát, számos táblával és szövegbeli ábrával illusztrálva.
Irle, Die Pestung B. (Strassburg 1902).
Bitschweiler, község Fels-Blszász német biroBittó, 1. Béla (sárosfalvi), kémikus, szül. Modalmi kerületben, a Thur partján, vasút mellett, sonyban 1865 okt. 12. Tanulmányait Gyrött ós
Bécsben végezte, hol bölcsészetdoktori oklevelet
(1905) 2718 lak., pamutszövéssel és kbányával.
Bittér, 1. Kari Hermann, német államférfiú szerzett. 1889-ben a budapesti vegykisérleti álloés zenei író, szül. Schwedtben 1813 febr. 27., másnál mint gyakornok alkalmaztatott, s u. 0.
megh. Berlinbon 1885 szept. 12. Hivatalt vállalva, késbb mint segédvegyész és vegyész is mkö1836. Frankfurtban lett kormánytanácsos, 1856— dött. 1894-ben a kir. József megyetemen magán1860-ig Galacban az európai Duna-bizottság porosz tanári képesítést nyert, 1896. az újonnan szervetagja volt 1877. hely. államtitkár lett a belügy- zett szabadalmi hivatalhoz nevezték ki szabaminisztériumban, 1879— 1882-ig pedig porosz pénz- dalmi bíróvá. Kutatásai leginkább a szerves és
ügyminiszter. 1882-ben Bismarckkal összezördült fiziológiai kémia körébe tartoznak, foglalkozott
8 a politikai pályától visszavonult. Több, a klasz- ezenkívül még agrikultur-kémiai kérdésekkel is.
;

;

;

;

—
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2. B. Dénes, szül. Budapesten, 1876. Eg>'etemi
tannlmányait részint itt, részint Genfben és Heidelbergben végezte. 19(H-ben tett ügyvédi vizsgálatot 1905-ben disszidens (Andrássy) párti programmal Bártfán orsz. képviselül választották.
Mint ilyen ers publicisztai tevékenységet fejtett
ki számos közjogi cikke jelent meg a lapokban.
1906 áprilisban a koalíciós kormány javaslatára
pozsonyi fóispáaná nevezték ki. mely állásáról
1910 februárban, amikor a Khuen-Hédervárykabinet vette át a kormányt, lemondott.
3. B. István, az utolsó Deák-párti miniszterelnök, szül. Sárosfán (Pozsony vm.) 1822 máj. 3.,
megh. Budapesten 1903 márc. 7. Jogi tanulmányai után vármegyéjében viselt hivatalokat, 1848.
képviselvé választották s mint a szabadságharc
ügyének híve Világos után külföldre emigrált,
honnan császári amnesztia alapján már 1851.
visszatért és birtokain gazdálkodott. Részt vett
az 1861. és 1865— 68-ikiországgjléseken, hol a
Deák hívei körében nem annyira szónoki képességei, mint alkalmazkodása és munkássága által
tnt ki. 1869-ben a képviselház alelnöke, 1870.
a delegáció elnöke, majd Horváth Boldizsár utóda
lett az igazságügyi minisztériumban, melyben
Lónyay elnöksége alatt is megmaradt. Lónyay
kabinetjébl B. még annak bukása eltt kilépett
s 1872. a kép^'iselóház elnökévé választatott. A
rövid élet Szlávy- kormány után a bomladozó
Deák-párt kebelébl a király 1874 márciusában
B.-t bízta meg az új kormány megalakításával,
azzal a feladattal, hogj- a középpártból Ghyczj-t
vegye be a kabinetbe s a balközép vezérével,
Tiszával indítsa meg a fúziós tárgyalásokat. Az
átmeneti kormány csak nehezen élhetett s a nyomorúságos pénzügyi helyzetnél még több bajt
okozott neki a politikai üzérkedés. 1874 jún. 21.
a kötelez polgári házasságról készített törvényjavaslat megbukott s a kormány 1875 jan. 14. a
pénzügyi bizottságban kisebbeégben maradt. B.
1875 febr. 20. visszalépett s egy ideig mint képvisel, 1899-tl mint a frendiház élethossziglani
tagja vett részt a politikában. Utóbb teljesen
visszavonult és a Kisbirtokosok Földhitelintézetének elnöke lett.
Bittugur (vagy hittor).
néptörzs neve,
mely az uLzingurokkal, angiscirokkal és bárdotokkal együtt részt vett Dengezikhnek 562. a keleti gótok ellen intézett hadjáratában.
Bitumen, csoportnév mindama kátrányszer,
többé-kevésbbé folyós vagy szUárd szénhidrogének megnevezésére, melyek a földbl szivárognak
ki, vagy pedig ásványokat, kzeteket járnak át
(bitumenes pala, B.-márga. mészk, homokk stb.).
Sajátságos kátrányos szag jellemzi ezeket, valamint az, hogy mindannyi igen könnyen gyulád és
ersen kormozó lánggal ég. Földgáz (metán), petróleum, aszfalt, ozokerit (földi viasz) a legismertebb B. -ásványok, de ide tartoznak az ezeknél ritkább albertit. grahamit, walait, elaterit, idrialit,
;

Hn

—

Biuret-reakció

t.-c. a B,-ek (ásványolajfélék és földgázok) tekintetében a kutatási és bányamívelési jogot az állam részére tartja fenn.
Bitumenes pala, bitumentl átjárt agyag, vagy
márgapala gyakran igen ílnoman leveles, szénhez hasonlít, közönséges gyertj'alángban meggyulad és világos, de ersen kormozó lánggal é^.
Száraz lepárlás útján ásványolaj (l. o.), vagyis
fotogén, szolárolaj és parafün állítható el belle,
amiért is egyes vidékekre nézve igen nagy fon
tosságú. A bitumen-tartalom 11
25o/o közt ingadozhatik. A tulajdonképeni bitumenen kí\-ül állati
és növényi anyagokat is szokott tartalmazni.
Kövületekben igen gazdag. Nálunk Anina vidé;

•

—

kén találni s régebben Oravicán ásványolajat
gyártottak belle. Legtöbbet a Siebengebirgeben
bányásznak (Linz, Pott, Ödingen, Boun stb.), továbbá Vesztfáliában (Werthen), Hessenben (Bielefeld), Hannoverában (Salzbergen), Franciaországban a Vendéeban (Vouvant) és Autun vidékén. Mull szigetén (Hebridák), stb. Egyik legjobb
B. a dierdorfl (Neuwied bányakerület), melynek
százaléktartalma bitumenben 15»/o'
Bittiminit, 1. Boghead-szén.
Bitorigok (hitiiriges), hatalmas kelta néptörzs
Gallia-Aquitaniában. Beílovesus alatt (600 Kr. e.)
részben Itáliába vonultak és a mai Milano vidékén települtek le. A visszamaradottak két törzsre
szakadtak. A hituriges Cuhi a Liger (Loire) balpartján laktak, fvárosukat, Avarieumot (Bourgesen Berry) Kr. e. 52. Caesar feldúlta. .A. hituriges
Vivisci az alsó Garumna (Garonne) mindkét partját birták, városuk Burdigala (Bordeaux) volt. Az
elbbiek kovácsmesterségükrl, az utóbbiak szÜömívelésükrl voltak híresek.
Bityit (ásv.), víztartalmú mész-aluminiumszilikát, sárgásfehér hatszöges lemezkék, lelhelye
Mahariti'a (Madagaszkár).
Bitadus, 1. Alhert, svájci népies író (álnéven
Jeremiás Gottheip, szül. Murtenben 1797 okt. 4.,
megh. 1854 okt. 22. Lützelflühben (Bem), hol lelkész volt. Munkái Bauemspiegel, oder Lebensgeschichte des Jeremiás Gotthelf (1937) Leiden u.
Freudén eines Schulmeisters (1838) Wie Anna
Bábi Jowáger haushaltet (1843) Uli der Knecht
(1841, magy. András a szolgalegény, ford. Borosa
Mihály, 1857) Lü der Páehter (1846) stb. Mindezeket az elbeszéléseket naiv realizmus jellemzi s
a nép erkölcsi és gazdasági életének javítását
célozzák. Halála után összes mvei 24 kötetben
jelentek meg Berlinben (1855— 58., új kiad. 1861).
V. ö. Bartels, Jer. Gotthelf (1902).
:

;

;

;

;

2. B., Alhert, svájci teológus, elbbinek fla,
lelkész Lützelflühben, szül. 1835 nov. 6., megh.
1882 szept. 20. Halála után adtáJc ki eredeti prédikációmak két kötetét (1884—86). Iratai közül

a Die Todesstrafe vom Standpunkt der Religion
(Leiden 1870) c. pályadíjat nyert. V. ö. Balmer,
A. B. (1888).
Biuret, allofánsavamid, C,OjN,Hj, illetleg
hartit, flchtelit, hatehettin, könleinit (scueererit) H,N. CO. NH. CO. XH,. Keletkezik karbonilamidstb. ásványok is, melyek közül néhány (pl. hartit, ból (húgyanyagból), ha ezt huzamosabb ideig 150—
flchtelit) kristályokban is ismeretes. Szkebb ér- 1600-ra hevítik. Színtelen kristálytúk; ISO^-on
telemben B. alatt rendesen az aszfaltot v. pedig az megolvad. Vízben és szeszben oldódik.
ásványolajt értik. (L. Ásványolaj, Aszfalt, Büvégezzük,
Biuret-reakció, fehérje-reakció
dös mészk. Földgázok, Petroleum.) Az 1911. IV. hogy a vizsgálandó anyaghoz lúgot adimk, s csép:

:

gy

;

;;

—

Biv.

-

360

Bivalyvész

séges marhahúsnál kevesebbre becsülik. Ers,
kérges bre és szarvai keresett cikkek. A B. teljes kifejldéséhez 6 év kell
vemhessége átlag
326—340 napig tart. A közönséges B.-nak keletindiai változata az óriás B. (B. ami, Kerr.)
hossza 3 m., magassága 2 m. az indiai serdknek legfélelmetesebb állata. 2. Kaffer-B. (B.
óaffer Sparm.), testhossza 2 m., magassága 1'25
m. szarvai rendkívül széles alapból indulnak ki
s a homlokon csaknem egészen összeérnek. Vad
állapotban népes gulyákban él Közép- és Déljék és JEhnésztés.
Biv., növénynevek mellett Bivona-Bernardi Afrika mocsaras erdeiben, ahol húsáért, bréért
Antonio (1778—1831) szicíliai botanikus nevének és szarvaiért vadásszák. 3. Vörös B. (B. picrövidítése. Fbb mvei: Siciüarmn plantarum milus Tourton), magassága 1-2- 1*5 m. szarvai
Centuria I. (Panormi 1806) Monographia delle oldalt nnek ki a homlokból, laposak v. henTolpidi (Palermo 1809) Stirpium rariorum nunus- geresek, egyszeren görbülnek felfelé. Afrika
que cognitarum in Sicilia sponte provenientium nyugati felében, a térítk közt fekv területek
descriptiones nonnuUis iconibus auctal. Manipu- legnagyobb részén otthonos nagyobb csordákat
lus I— IV. (Panormi 1813—16).
sohasem alkot; rendesen 3—5 tagú családokBiva, mandolinszer japán hangszer négy ban él. A kaffer-B.-lyal kb. olyan rokonságban
húrral.
a szarvassal. Az ú. n.
van, mint nálunk az
Bivac, 1. Bivouac.
atnerikai v. vad-B. voltaképen nem a B.-, hanem
Bivalvia (állat), a kagylók régibb tudomá- a fcó7éwí/-nembe tartozik (1. o.).
nyos neve. L. Kagylók.
A B.-t hazánkban a Királyhágón túl, s a
Bivaly (bival, bihaly, Buffellus, Kütimeyer). A Dunántúl egyes vidékein fképen olyan hepároscsülküek (Artiodadyla) rendjébe, a kérd- lyeken tenyésztik, ahol nagyon rosszak az utak,
zk (Buminantia) alrendjébe s a tülkösszarvuak vagy ahol a réteken savanyú füvek teremnek,
(Bovidae) családjába tartozó emlsállat-nem. amelyek szarvasmarháknak nem valók. Nagyon
Termete ers, zömök homloka aránylag kicsi, lassan, csak hat éves korára fejldik ki teljedomború szarvai a homlokcsont hátulsó szögleté- sen; a hideg iránt nagyon érzékeny. Magasbl erednek, alapjukon vastagok, hátra- és lefelé, sága 130—140 cm., súlya 500, a bikáé 600 kg.
majd ki- és végre fölfelé irányultak, vaskosak s sza- Ereje igen nagy, jó tejel, teje zsírdúsabb mint
bálytalanul gyürzöttek szrözet gyér. Gyako- a tehéné, s 6— 7Vo zsírt tartalmaz. Évi tejribb fajai 1 közönséges B. (B. bubalus L.), 2— 3 m. mennyisége 1000—1200 1. Nagyon igénytelen,
hosszú, 1-4! m. magas.farkaöOcm.-nyihosszu, súlya s az ú. n. savanyú füveket nemcsak megeszi, de
4—500 kg. teste kissé megnyúlt lábai a tulokéi- szereti is. Igában rendkívül lassú, nehezen tanítnál rövidebbek s vaskosabbak csülkei nagyok
ható, nyáron a vizet nem nélkülözheti. Bikája
nyaka hosszú, járás közben egyenesen elre nyú- 5—6 éves korán túl közveszélyesen vad szokott
lik, lebernyege nincsen marja csaknem púposán lenni. Hizlalásra nem való. Zsírja faggyús, húsa
emelkedik ki ers, vaskos szarvai háromélüek, 15 20 K-val kevesebbet ér, mint a marhahús.
alsó felük gyrzött, azontúl sima; szrözet Bre is értéktelenebb. Zsírdús teje pézsmaszagú
durva s egészben gyér, csak a homlokon s a nyak és íz, s csak rendkívül tiszta kezelés mellett élalján srbb és hosszabb, farka bojtban végzdik
vezhet. Magyarországon a B.-ok száma 1909-ben
színe fekete v. feketésbarna. Ha ingerlik, gyáva 182,138 drb volt áz 1895. évi állománnyal szemtermészete szilaj vadságba csap át; felbszítve ben 50,000 drb szaporulatot mutat.
inkább letapossa ellenségét, semmint felökleli.
Bivalyantilóp (Buhalis Licht.), az antilópHangja sajátságos szaggatott bégetés. Eredeti ha- félék közé tartozó kérdz emls állat. L. Téhénzája K. -India és Cejlon, hol vad állapotban jelen- antilóp.
leg is csordákban él. A vizenys, mocsaras helyeBivalybr, 1. Br.
ket, ahol kedvére fürödhetik, különösen kedveli.
Bi\aljm8ÁkT{Textoreruthroi'hynchusSnúth\
Hazájában sidktl fogva mint háziállatot te- a szövmadár-félék (Ploceidae) családjába tarnyésztik. Európába Kr. u. 596. került s jelenleg tozó madár. Csak bivalyok társaságában fordul
Görög-, Olaszországban, a dunamellóki tartomá- el a bivalyok brén élsköd és a bivalyok ganyokban 8 hazánkban tenyésztik, különösen a néjában él állatokkal táplálkozik.
Királyhágón ós Dunán túl. Erdélybe a B.-okat
Bivalyvész (barbone dei buffali), a toroktájnak,
valószínleg az örmények hozták be. Hazai a nyaknak és néha a nyelvnek megdagadásávaí
B.-unk az indiainak egyenes leszánnazottja, járó fertz állatbetegség. Olaszországban már
csak kisebb. Nagyság dolgában a B.-ok azonban 1816 óta ismeretes s ragályos torokgyuladásnak,
hazánkban is vidékenként különbözk. A Dunán- vagy lépfenének tartották, mígnem 1886. Oreste
túl általában nagyobbak, ersebbek, mint pl. a és Arwam' kísérletei kiderítették, hogy a B. ezekKolozsvártól nyugatra fekv hegyvidéken. Mint kel nem azonos. Elidézje rövid, vaskos, pálcikaigás és tejel marhát helyenkint többre becsülik, formájú, a két végén erösebben festód baktérium
mint a közönséges szarvasmarhát. Teje nagy vaj- (Badllus hubaliseptiais), mely a baromflkolera
tartalma miatt rendkívül
ós ízletes. Húsát, okozójától csak fertz erejében különbözik. A vérmely úgy mint az egész állat, st még ürüléke is, ben, a duzzanat savójában, a bélürülékben, a nyálsajátságos pézsmaszagú, eszik ugyan, de a közön- ban stb. nagy számban található. Magyarországon

penként híg kupriszulfátot (CuSO^) ha fehérje
vagy bizonyos hasadás termékei vannak jelen,
lila, illetleg liláspiros szín áll el. A fehérje
bomlástermékeit a B. szempontjából két csoportba
osztjuk 1. olyanokra, amelyek adják a reakciót,
2. olyanokra, amelyek már nem adják, ezek alacsonyabbrendüek, líohiureU anyagok. Schiff vizsgálatai szerint minden olyan anyag adja a B.-t,
amely két
CONHj gyököt tartalmaz adja a
biuret (1. o.) is, ettl nyerte a nevét. L. még Fehér;

;

:
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a Királyhágón túl (Szeben, Maros, Torda, Brassó
és Háromszék vm.) a nyári hónapokban sokszor

nagy pusztításokat okoz. Leginkább mocsaras
talajú legelkön és tarlókon fordul elö selsö sorban a öatal állatokat támadja meg. A fertzés
legtöbbnyire a bör fohtonossághiányain át történik, de a tápcsatomán át is létrejöhet a takarmány vagy vlz közvetítésével. Lefolyása igen
gyors s az els tünetek után 6—24 óra alatt már
bekövetkezhetik a halál, de kivételesen 2—3 napig
is eltart a betegség. A járvány 8—10 napnál tovább nem tart s a halálozás 50— 98" o. Magas lázzal kezddik. A száj ersen nyáladzik, a légzés
hörg és gyors, a hmérsék 41—43". A daganat
a toroktájon kezddik s az állcsücs, a fej, a nyak,
st a lapocka felé terjed, feszes, tapogatáskor

—

Bizalmi

bank

ömagy egy alpesi vadászcsapatot
vezérelt a Stilfsi hágón, 1860-ban Garibaldi meghag5'ásából két gzöst fí^lalt le az «ezer marsalai hs» számára és kiváló részt vett Szicília
és Nápoly felszabadításában. Elfoglalta Reggiót
3 eldöntötte a Voltumo
melletti gj^zelmet.
borúban mint

1862-ben tábornoki ranggal az olasz hadseregbe
1865 óta tagja volt az olasz parlamentnek. 1870-ben szenátor lett. 1873-ban Szumátrába
utazott, ahol kolerában meghalt. Életrajzát megírta Gtierzoni (2. kiadás Firenze 1875, 2 kötet).
Magyar nyelven írt rövid életrajzait 1. Vasárnapi Uj-sá^ 1874. 3. és Magyarország és N.-Világ
1874. 3. Ujabb életrajza Delvecchiotól
Cenni
biograflci di Nino B. (Grenova 1887) Lazzarini,
N. B. (Bologna 1910). B. a magyar emigráció szánem serceg, az njjbenyomatokat nem tartja meg mos tagjával is baráti viszonyban állott. V. ö. gr.
és fájdalmas. Ha a nyelv is dagadt, akkor a száj Teleki Sándor, Emlékiratok.
állandóan nyitott s a kilógó nyelv kékes vörös és
Bizalmam az si erényben, I. Ferenc József
kemény. A bendmozgás és perisztaltika renyhe, király jelmondata, amely elször a koronázási
a kérdzés szünetel, a has kis fokban duzzadt. A emlékpénzeken jelent meg. Eredetileg Bizalmam
B. a fehér szar\'asmarhákra. lovakra, sertésekre az si erénybe állt a pénzeken, amelynek nyelátojtható szándékosan, a kutya nem fogékony vészeti helytelenségét akkép magj-arázták, hogy
iránta. Természetes fertzés útján csak a serté- a felség eredetileg így mondotta: Bizalmam
sekre s kivételesen fehér szan'asmarhákra ra- helyezem az si erénybe és ebbl aztán a helyegad át. A B. ritkán végzdik gj'ógyulással s zem szót késbb elhagyták ; de ez a magyarázat
•'
kezelése kevés siken'el kecsegtet. Célszer a téves.
daganatok helybeli kezelése, skariflkálása és ferBizalmas, ez a felírás levélboritékon azt jelenti,
ttlenítése, továbbá a lázellenes és dezinflciáló hogy a levél bizalmas természet lévén, csak a
szerek bels alkalmazása, azonkívül az egészsége- címzett által bontható fel.
seknek szigorú elkülönítése. Újabban gyengített
Bizalmatlansági szavazat, l. Bizalmi szabaktériumok beojtásával és a betegség ellen vazat.
immúnissá tett lovak véreavójával ojtásokat is
Bizalmi bank, oly bankszer intézmény, mely
alkalmaznak, állítólag kedvez eredménnyel.
elvégzi mindazon funkciókat, amelyeket bizalmi
Bivar, (hn Bodri go Diaz, gróf, 1. Cid.
férfiú (Treuhánder) elvégezhet. ATreithánder, maBiva-tó. Japánnak legnagyobb tava a Hondo gyarul hü-kéz, tiszta kéz, vagyis szabadabban
fszigeten Omi-tónak is hívják Omi tartomány- kifejezve bizalmi férfiú, fogalma a régi germán
ról ; legnagj'obb hosszúsága 60, legnagyobb szé- jogban gyökerezik. Ennek értelmében u. i. az
lessége 22 km.
örökség, különösen ha ingatlanból állott, nem
Bivio, Stalla graubündeni (Svájc) helység olasz szállt egyenesen az örökösökre, hanem egy bizalmi
reve.
férfiúra, a Treuhánder-re, aki az örökség állagát
Biviam, 1. Tengeri sünök.
megvizsgálta és azután vagy maga kezelte, ha
BÍTona, járási székhely Girgenti olasz tarto- az örökösök ügy kívánták és csak a birtok jövemányban, Szicíliában, a Cammarata hegy lábánál, delmét adta át az örökösöknek, vagy pedig, ha a
(1901) 4907 lak., ásványvízforrással, látogatott vizsgálat eredménye mindent rendben talált, minfürdvel és aszfaltbányával.
den további beavatkozás nélkül átadta a birtokot
Bivouac (franc., e^tsi-. bívuik) v. bivac a. m. az örökösöknek. Ebbl a szokásból kiindulva, a
táborozás szabad ég alatt. L. Tábor.
Treuhanderek fogalma mindinkább tágabb lett.
BLxa L. (növ), 1. Orlmnfa.
így Treuhánder volt az is, aki örökségi elszámoBixaceae ( Orleánfafélék, növ.), a kétszikek lásokat felülvizsgált és ellenrzött. Ebbl azután
váltszirmú családja, meljTiek 4 génuszba osztott az a szokás fejldött ki, hogy mindaz, aki bizalfajai úgyszólván kizárólag a tropikus övre szorít- masabb ügj'ek ellenrzésével és felülvizsgálatákoznak, többnyire száraz helyek lakói.
val bízatott meg, általában Treuhánder-nek neBixbyit (isv), képlete FeO.MnO,, vas-mangán- veztetett el. Németországból a Treuhanderek inoxid, szabályosan kristályosodik, gyémántfény, tézménye átment Angliába, de ott is kezdetben ffekete lelhelye ütah.
leg birtokok számadásait vizsgálta. Ezek a számBixin, 1. Fe.<ítöanyaqok.
adási vizsgálatok oly régiek már, hogj- a könyvBisáo, Girolamo Kin, olasz tábornok, szti- vizsgálók intézményének bölcsje tulajdonképen
let<^tt Chiavariban, Genova mellett 1821 októAngliában, hol már évszázados története van,
ber 2-án, meghalt Szumátra szigetén Acsin-ban, keresend, l. Eduárd angol király 1285. hozott
1873 december 16. 1835 óta beutazta Amerikát és törvényében már felemlíti a könyvvizsgálókat.
Au.<ztráliát és hajóskapitányi rangra emelkedett. Ennek a törvénynek a könyvvizsgálatokra vo1848-ban az olasz felkel csapatokkal részt vett natkozó része így szól «Elhatároztatik és elrenVelence, szintúgy 18-t9. Garibaldi alatt Rómának deltetik, hogy ha az urak számadásait könj-A'vizsvédelmezésében. Megsebesültén visszavonult Gí^ gálók által megvizsgáltatják és ezek úgy találnovába, hol iámét tengerész lett. Az 1859-iki há- ják, hogy a számadásokat vezet szolga a könylépett,
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vek vezetésében hátralékban van, vagy azokat
rendetlenül vezette, utóbbi ellen mindazt megtehetik, ami ilyen esetben megengedhetnek tekinthet. De különösen megengedhet, hogy az
illet, a számadásokat vezet szolga, a könyvvizsgáló közeg bizonyítványa alapján fogságba
ejthet és a legközelebbi királyi járasfogházbd beszállítható. y> Ezen drákói intézkedés mentségére az
hozható fel, hogy akkor az urak legnagyobb része
nem tudott sem írni sem olvasni és így az úr
mindenben a könyveket vezet szolgájának volt
a szó szoros értelmében kiszolgáltatva. AngUábül a Treuhanderek, ellenrzk és könyvvizsgálók intézménye átment Amerikába is, ahol csak-

hamar

társulati

formában jelentkezett, úgy hogy

—

Bizánci irodalom

delmi társaság, egyesület stb.) szavazással hozott
az a határozata, melyben vezetsége (az elnök, a
kormány, az igazgatóság stb.) iránt bizalmát v.
bizalmatlanságát kijelenti. A bizalmatlanság megszavazása parlamenti és önkormányzati elvek
szerint a vezetség lemondását vonja maga után,
illetleg a kormány részérl esetleg a törvényhozó testület feloszlatását s új választás útján a
többség megszerzésének megkísérlését. A bizalmatlansági szavazat egyik példája a képviselháznak 1905 jún. 21-iki határozata, melyben a
Fejérváry-kormány iránt bizalmatlanságát nyilvánította. Tartalmilag bizalmi a szavazás a vezetség minden olyan indítványa fölött, melynek
elvetését a vezetség bizalmatlanságnak tekinti

meg

legelször, hogy a Treuhanderek (a bizalmi kérdést felveti).
feladatát kisebb-nagyobb részvénytársaságok véBizalom. A B. hit, hogy valakiben vagy vagezték. Amerikában ezen társaságok száma sok lamiben nem csalódunk, a bizonyosság ellegezése
ezerre megy és onnan jött vissza Angliába, ahol véletlen körülményekkel s a jövvel szemben. Inmajdnem minden nagyobb városnak van több- kább érzelmen alapszik, mint pusztán értelmi
kevesebb Treuhander-társasága. Amint az a tör- okokon.
ténetben már el szokott fordulni, noha a TreuBizam (állat), 1. Pézsmaszarvas.
handerek intézménye tulajdenképen NémetországBizamcickány (Myogale Cuv.), a rovarev emból indult ki, társulati formában, mint részvény- lösök (Insedivora) közé tartozó állatnem, melytársaság, Angliából kerül vissza Németországba. nek fajai a mi cickányunkhoz hasonlítanak, de
Ezen fejldéstl teljesen függetlenül keletkeztek farkuk tövén mosuszszagú váladékot kiválasztó
Olaszországban, a könyvvitel hazájában, a köny- mirigyek vannak. L. Pézsmadckány.
vek és elszámolások ellenrzését célzó ;,intézméBizampatkány (Hypsiprymnodon moschatus
nyek. Milano város történetében fel van jegyezve, Ramsay, áiiat), 1. Pézsmapatkány.
hogy 1225 óta a város könyvelését egy a város
Bizampocok (Fiber zíbethicm L., áiiat), 1.
kötelékén kívül álló teljesen független ellenrz Pézsmapocok.
bizalmi intézmény végezte. Milano város példája
Bizamréce (Cairina moschata Flem., áiiat), 1.
után indulva, több város vette ennek az intéz- Pézsmaréce.
ménynek közbenjárását igénybe. A TreuhánderBizamsertés (Dicotyles lábiatus Cuv., áiiat),
bank, vagyis B. ténykedésének ügyköre ma igen 1. Pézsmapekari.
széles, mert foglalkozik mindenféle kereskedelmi
Bizamtulok (áiiat), l. Pézsmatulok.
és ipari intézmények létesítésével, felszámolásáBizánc, l. Konstantinápoly.
val, ellenrzésével és vizsgálatával. Nálunk csak
Bizánci, az alázatos írásmód megbélyegzett
egy ilyen intézmény van a Magyar Általános B. neme, mely az elkorcsosodott keletrómai, bizánci
Részvénytársaság.
császárság idejében támadt. A klasszikus világ
Bizalmi férfiak. Országgylési, törvényható- fórflui önérzete a keleti udvarban teljesen kihalt
sági, községi és testületi választásoknál a sza- s helyébe az ázsiai kényurak fényüzéses ledérvazatra jogosultak, illetleg a különböz pártok- sége, a hatalom szolgaias istenítése lépett. E meghoz tartozó szavazók közül kijelölt egyének, akik- hunyászkodó szellem megmételyezte az irodalnek feladata a választást vezet személy eljá- mat, írásmódot és a nyelvet is, s az élsköd udrását ellenrizni, a választás menetének törvény- variasság eszközévé alacsonyította le.
szeiliségére ügyelni a választók személyazonosBizánci birodalom, 1. Keletrómai birodalom.
ságára
esetleg a községi elöljárókkal együtt
Bizánci éra, 1. Era.
vigyázni, a szavazatok összeszámításánál
Bizánci irodalom. Magában foglalja a Justiközremködni, a szavazás körül felmerül és in- nianustól (Kr. u. 529., az athéni egyetem bezárátézkedést, határozást igényl kérdésekben, viták- sától), helyesebben már N. Constantinus trónraban az elnökkel tanácskozni a határozás azonban léptétl (Kr. u. 324) Konstantinápolynak török
egyedül az elnököt illeti. Országgylési képvisel- kézre jutásáig (1453) terjed idt, melyet Krumválasztásokon az elnök a választók elhelyezésére bacher három korszakra oszt 1. Korai bizantinézve is tartozik meghallgatni a B.-at. Külföldön nizmus (324—641) II. Tespedés kora (641—842)
sok helyütt, pl. Poroszországban, a B. az elnök- III. Virágzás kora (842-1453). A szellemi élet,
kel együtt határoznak, mint vála.sztási elnökség melynek középpontja Byzantion, általában alább
(Wahlvorstand),
B. mködnek némely más hi- száll. Az antik szellemen nagyot változtat a kevatalos eljárásban is, ellenrz, tájékoztató, ta- reszténység a despotizmus általában nem sokat
núskodó feladattal így pl. a telekkönyvi betét- tesz az irodalomért. Az ókori görög irodalommal
szerkesztési helyszíni tárgyalásokhoz a község, való szoros összefüggés nem hiányzik, de azért a
a sorozó v. katonaállítási bizottságokhoz pedig középkori görög irodalom jórészt önálló jelenség,
a honvédelmi miniszter jóváhagyásával a tör- melyben görög, római és keleti elemek rakódnak
vényhatóság els tisztviselje B.-at nevez ki.
nagy része régieskedö
össze. Az irodalmi
Bizalmi szavazat, testületnek (országgylés, mnyelven van írva, kisebb része (a XII. sz.-tól
törvényhozás stb.) vagy társaságnak (kereske- kezdve) a nép nyelvén. Minthogy nyugaton a
ott történt
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római kultúra volt elterjedve, a bizánci inkább Leggyöngébb oldala ennek az irodalomnak a kölkeleten tett hatást. Az egész szláv kultúrának a tészet. Jellemz, hogy a metrika már nem a szóbizánci az alapja. Általában a prózáé az elsség. tagok mértékén, hanem a hangsúlyon alapszik. A
Legjelentsebb a történetírás. Vannak igazi his- klasszikus verselés utolsó képviselje Georgios
torikosok (antik hatás alatt) és krónikások, né- IHsides a VII. sz.-ban. Jelentékenyebb az egj'házi
pies hatás alatt álló hiányos mveltség szerze- költészet, melynek a IV. sz.-ban naziansosi Gertesek. Az elbbiekhez tartozik az Attilánál követ- gely püspök, a VII. sz.-ban a híres Romanus a
képviselje. A világi költészet legkiválóbb
ségben járt Priskos rhétor. Legkiválóbb a VI.
8z.-beli Píokopios, Justinianus korának klasszi- velje egy Casia nev apáca a DC. sz.-ban, ki
kus stflusú meglrója. Folj-tatói Agathias és Me- azonban az egyházi költészetet is mvelte. E téTMtidros. Eusebios egjháztörténetét Euagrios ren legbecsesebb egy XIV. vagy XV. sz.-beli rhofolytatja. Nevezetes forrásmunka Theophylaktos dosi szerelmi dalok gyjteménye, melyet a SzeSimokatíes müve Maurikios császár uralkodásá- relem abc-jének is elneveztek. A drámának, neveról. Itt említjük VL Bölcs Leó császárnak (886— zetesen a könyvdrámának úgyszólván egyetlen
9II) hadi taktikáját, melynek 18. fejezete a ma- példája a régi tragikusok (kivált Euripides) versgyarok hadászatát írja le. Bölcs Leó fia és utódja részleteibl összetákolt Szenved Krisztus a XI.
VII. Constontinos Porpliyrogennetos (912—59), vagy XII. sz.-ból, melyet helytelenül származtatkinek nagy mveltsége, gjTijt ós rendszeresít tak a naziansosi Gergelytl. A bizánciak nemzeti
mködése egész iskolát teremt. .\z áUamkormány- eposzául tekinthet a Basilius Digenis Akritaszásról fiához intézett mvében a régi magyarok ról szóló népköltemény. Ránk nézve történeti for<Lebedia, Árpád) dolgairól, politikai viszonyairól rás Bxraspo}idylos Zotikos szerzetesnek, mint
is fontos tudósításokat ad. A bizánci történet szemtanúnak a várnai csatáról szóló költeménye.
«gj-ik legfényesebb korát (959—975) írja meg ^Ismertette Pecz Vilmos, Akad, Ért). Ide sorolhaLeón Diakonos. Xikephoros Bryennios és fele- tók végre azok a görög tudósok, akik a renaissbe, a tudós J.W/MI Komnena a XÍI. sz.-ban, meg- sance idejében vagj' még elbb a görög mveltírják Alexios császárnak, Anna atyjának törté- séget nyugaton terjesztették. Ilyen már Manuel
netét a régi historikusok stílusában. Georoios Chrysoloras (megh. 1415), ki Itáliában tanított
FOchymeres és Xikephoros Gregoras a XIII. Greorgios Gemistos, ki Firenzében tanított filo8z. legnagyobb polihistorai, kortörténelmet írnak. zófiát és grammatikát; tanítványa, a híres BesA krónikások közül magasabb világtörténeti fel- sarion (megh, 1472) alapította meg a velencei S.
fogásával Zonaras Mihály (XI. sz.) emelkedik ki Marco-könyvtárat. Theodoros Gaza (megh. 1478)
1118-ig terjed világkrónikájával. Fontos a bi- fleg Ferrarában mködött mint grammatikus és
zánci filológia, mint a humanizmus elkészítje. fordító; Georgios Trapezuntios Velencében és
Már a VI. sz.-ban feltnik Laurentius Lydos a Rómában, Konstantinos Laskaris (megh. 1493)
római államról szóló becses mvével. De a huma- Milanóban és Messinában Demetrios Chalkondynizmusnak els igazi híradója a IX. sz.-beli Pho- las, Homeros els kiadója, Firenzében és Mila/tospatriárcha, Bölcs Leó tanítója, sok régi mvet nóban.
Irodalom. .Kz egész B.-ra nésve alapvet, kiváló munka
ismertet Bibliothékéjével és Lexikonával. Neve-

f

m-

:

;

zetes Eustathios XII. sz.-beli thessalonikai érsek
Ilias- és Odysseia kommentárja. Kevésbbé jelents kortársa Joannes Tzetzes, az olvasott, de ízléstelen kommentátor. Sok latin írót görögre fordított Maximos Planudes (XIII. sz.), a görög

Anthologia kiadója. Demetrios Triklinios (XIV.
8Z.) a görög tragikusokat és Pindarost magyarázta. Általában ezek a filológusok mentették meg
számunkra a görög ókor szellemi kincseit. Na^
gyón sok adatot köszönhetünk a X. sz.-beli Suidas
hangyaszorgalmú nag>- szótárának is. A retorikának Choirikioson és Theophylaktoson kívül kivált a már említett Photios és //. Manuel Palaedogos császár (1350-1425), a kitn stiliszta,
a képviselje. A grammatika terén Joannes Glyfewpatriárcha(XrV'. sz. elején) alkotott figyelemre
méltót (az esetek használatáról). Rajta kivül Jo-

annes Philoponos kiváló. Nevezetes mfaj a római
korbeli szofisztika talajából

ntt

regény. Képvise-

lje a szíriai Heliodoros még az V. sz. eltt, kinek Theagenes és Charikleáról szóló etiópiai történetei nagy hatással voltak az olasz és francia költészetre. Továbbá Longos, az els pásztori
regény (Daphnis ós Chloe, Pál és Virginia mintaképe) szerzje. A népies prózairodalom legnevezetesebb terméke a Barlaam ós Josafát c. népkönyv, mely egyúttal a kereszténység apológiája
8 nyelvénél fogva inkább mirodalmi termék.

a Krombacheré Geschlchte der byzan tiniseben Literatur,
(2. kiad. Mlinchen 1897) s e tudományág fejldésére nézve az
általa 1892 óta szerkesztett Bygantinische Zeitschrifl. .Kx
1821-ig teijedö idre nézve Sathas Xeohelleníke philologia
(.\then 1868) és (a XV. és XVI. sz.-ra nézve) Legraad, Bibliographie héllénique, Paris 1885 2 köt. s a XVII. sz.-ra
1894 3 köt. k bizánci történetírók gyjteménye Históriáé
Byzantinae scriptores, Paris 1M8 1711. S9. köt. Egy újabbat a berlini akadémia ad ki Corpns scriptomm históriáé
Byzantinae címen, 1828 óta mintegy 60 kötet.
:

—

:

:

Bizánci jog, a Justinianus császár kora után
a bizánci birodalomban fennállott római v. görögrómai jog. Justinianusnak az egész európai jogfejldésre kiható törvényhozói mködése után,
amellyel a római jog kincseit az európai mveldés számára megrizte, a görög császárok, különösen Izauriai Leó, Basilius Macedo, Bölcs Leó
és Bíborban született Konstantin törvényeikkel
fejlesztették tovább azt a görög-római jogot, amely
a bizánci császárságban érvényben volt.
Bizánci mvészet ('A-e'í képmelleklettel}. A Bosporus partján, Európa és Ázsia küszöbén lev
Bizánc (Byzantion) görög várost választotta Nagy
Constantinus császár a birodalom új székvárosául
(Konstantinápoly, új Róma). Az új város, melyet
330. szenteltek föl, utóbb a kelet-római birodalom,
maj d a bizánci császárság fvárosa, politikai jelentsége mellett kiváló szerepet játszik a mvészet
történetében is. Méltán nevezzük B.-nek a mvészet amaz irányát, mely a császárok székhelyén,
a legnagjobbszerü építkezések, a túláradó fény-

:
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zés, a virágzó iparmvészet városában hozta

pámaszer

mvészet

tag az oszlopfej és ívek között) ke-

minták után indul. Mozaikdíszének egy része
új Theodorik idejében, másik része utóbb készült. A

létre legtökéletesebb alkotásait.

leti

Constantinus pompás épületekkel díszítette
az ö uralkodása alatt keletkeztek
Szt. Eiréné, Szt. Sophia, az apostolok templomai,
a hatalmas császári palota, ezek azonban nem
maradtak reánk és csak leírásokból van róluk
tudomásimk, míg a szentföldön, Constantinus

fvárosát

Bizánci

:

Theodorik által épített ariánus baptisterium (S.
Maria in Cosmedin) a S. Giovanni in Pontének
gyöngébb mása. A maga nemében páratlan Theodorik hatalmas síremléke (525 körül), mely való-

Bethlehemben épített templomból és Jeruzsálemben a szent sír fölé emelt épületcsoportból legalább egyes részletek elkerülték a puszáltal

tulást.

AB. keletkezésének és fejldésének részletei
még nincsenek teljesen tisztázva, az azonban
már ma is világos, hogy a B. nem a hellenisztikus alapokon

álló

római mvészet egyenes vo-

nalú továbbfejldése,

mek

hanem a hellenisztikus

ele-

legmkább a kelet régi
hagyományokon nyugvó, a hellenizmus által el
nem nyomott sajátos mvészetétl nyerte fejlátvétele mellett

f

désének irányát, jellegzetes
vonásait. Bizánc
a közvetít kapocs kelet és nyugat között innen
terjedt el a B. európaszerte, de már elbb itt összpontosultak a különböz keleti országok mvészeti Vívmányai. Közép-Szíriában a IV. sz. elejétl a VI. sz. végéig nagy volt a mvészeti tevékenység a fennmaradt és els ízben Vogüé
által ismertetett emlékek, kbl épült bazilikák
és központi elrendezés templomok merben elütnek Róma ókeresztény templomaitól. Egyiptomban, a Thebais pusztában a IV—V. sz.-ban a sajátos elrendezés templomok egész sora keletkezik.
Kiváló fontosságú azoban a B. keletkezésére
nézve Kis-Ázsia, az els keresztény ország, ahol
a téglából épült, változatos alaprajzú és fölépítés templomok
boltozott bazilikák és kupolás
polygonok
bizonyára a leghathatósabb elkészíti voltak a bizánciak épít mvészetének. A
keleti ízlés ers befolyására vall a színes pompának, polychromiának, dús ornamentikának az
a szeretete, mely a B. fénykorát jellemzi, a képes
ábrázolásoknak sajátszer, az antik mvészetétl eltér stilizálása és az ikonográfiában oly
típusok, ábrázolások ós sorozatok érvényesülnek,
amelyek a keleten kifejldött képzetekkel állanak összefüggésben.
Még mieltt a B. magában Konstantinápolyban teljes virágját kifejthette volna, a keleti, els
sorban a szír befolyások Ravennában nevezetes
épületek egész során érvényesülnek. Galla Piacidia, Nagy Theodosius leányának kisméret keresztalakú sírkápolnája (450 körül) fleg a központi elrendezés következetes alkalmazása és
pompás mozaikdísze (a Jó pásztor híres mozaikja)
által válik ki. Ugyancsak Galla Piacidia alkotása a S. Giovanni in Fonté (orthodoxok baptisteriuma) nyolcszög épülete. Mint a sírkápolna,
ez is csegelyeken (pendentif) nyugvó kupolával
van fedve. Külseje dísztelen annál pompásabb
márvAnyinkrusztációval, stukkódombormvekkel
és mozaikkal pazarul díszített belseje. Theodorik
korának épületei a S. Apollinaro Nuovo három
hajós bazilika, mely a nyugaton is szokásos elrendezést követi, de egyes részleteivel, kivált az
:

:
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ravennai San Vitaié templom alaprajza.

szinüleg a szíriai mvészetre vezethet vissza. A
legeredetibb állapotban fennmaradt ókeresztény
bazilika a S. Apollinare in Classe, Ravenna közelében. A B. legtökéletesebb alkotása azonban Ravennában S. Vitaié temploma (befejeztetett 547)
nyolcszögü épület tambouron kiemelked kupo-

Oszlopf

;

Iával,

már

a rav

teljesen

Vitaié templomban.

kimvelt

részletekkel

(1.

az

ábrákat a szövegben) és híres mozaikokkal (köztük a Justinianus császárt és Theodora császárnét
kiséretökkel ábrázoló képek, 1. a II. képmellékalakulófélben lev B.-t jellemz oszlopaival (köz- leten), melyek jellemz példái a bizánci ábrázoló
beillesztett, lefelé fordított csonka gúlaalakú mvészet sajátos stílusának.
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ereklyetartó az esztergomi székesegyház kincstárában.
S. A lantozó Dávid. MiniatUr a párisi Bibliothéqne Nationaleban lev kódexbl.
4. Krisztus megkoronázza IV. Romanos császárt és nejét, Badoxia császárnét.
Elefántcsont-domborma (Párisi, Cabinet des Médailles).
5—6. 8zt. Péter és Sst. Pál. Bizánci zománcos képek Szt.-Péterrár, Bremitage).
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Konstantinápolyban Justinianus császár (525—
565) kora jelzi a B. teljes kifejlésct Szt. Sergius
és Bacchus központi elrendezés temploma, majd

athosi kolostoroknál, melyek a B.-t Konstantinápoly bukása után, úgyszólván mai napig fenntar-

Eirénó temploma, a salonikii Hagia Sophia
templom nyomán épült kupolás bazilika a szerkezeti tudás mairas fokát árulják el. Ez azonban
nemcsak Justinianus korának, hanem az egész B.nek legnagyszerbb épületében, a Hagia Sophia
templomban érte el tetpontját (l.az LképnieUékletet^az ábrát a szövegben). Az eredeti Constantinus-féle bazilika helyén, mely az 532. évi lázadás
alkalmával pusztult el, Justinianus ópittette. Két

A templomépítéssel kapcsolatban a festészetben nagyszer, szigorúan liturgiái szellem rendszer fejldik ki. A sorozatok egj' részét csak le-

Szt.

tották.

jelentség mvek
maradtak fönn a Hosios Loukas kolostortemplomban (Phokis), a kievi Sophia-templomban, a Nea
Móniban Chios szigetén, a saloniki Sophia-templomban, az Athén melletti Daphni templomában
stb., valamennyi a XI. sz.-ból. Mtndezekl)en az
ázsiai építész, Trallesi Anthemior és miletosi ábrázolások megszabott rendszerbe vannak fogIsidoros voltak mesterei. Már 537. felszentelték. lalva és az ábrázolások ersen, a B. -re jellegzeteAz épület uralkodó része a négy hatalmas pillé- sen stilizáltak.
ren emelked, 31 m. átmérj kupola, a csegeEbbe a korba esik a B. legersebb hatása a nyulyeken nyugvó kupolaépítés diadala, amely azon- gatra. Már V. Károly aacheni temploma közvetlen
ban túlmerész szerkezet következtében 558. bedlt, úgy hogy újból kellett építeni (562). A csuírásokból ismerjük, de kiváló

dálatra méltó mszaki szerkezethez, a megkapó
térhatáshoz járult a bels díszítés túláradó, iga-

zán keleties pompája: dús márványfaragványok,
tarkán csillogó, csiszolt padlók és kburkolatok,
ragyogó mozaikok, melyek azonban részben elpusztultak, részben a törökök által eszközölt átalakítás folytán vakolattal vannak borítva.
A Justinianus korát követ idk nem hoztak
hasonló nagj- alkotásokat létre, de a B. széles
körben érezteti hatását és például az 1900. felfedezett római S. Maria Antiqua templom híres
falfestményei, melyek a Vll., VIII. és következ
századokból származnak, a bizánci stílus uralkodó
szerepének tanul. A bizánci birodalom egyházi
életét mélyen érint mozgalom, a faragott és festett képek babonás tiszteletébl eredt képüldözés
súlyos csapást mért kivált az egyházi mvészetre
is. 726-ban III. (Izaurai) Leó császár rendeletet
adott ki a szentképek ellen és a 753. évi zsinat is
szigorúan megtiltotta azokat. A 787. évi niceai
zsinat visszaállította ugyan a képek tiszteletét,
de a mozgalom csak a képüldözö császárok, különösen Theophilos (829—842) halála után ért
véget. De ez a hosszú viszály nem akasztotta
meg a B. fejldését. I. Basilios császár trónralépésétöl (867) kezddik az a korszak, melyet jellemzen a B. második fénykorának neveztek el
és amely a makedón dinasztia idején túl a Komnenosok korában is tart, körülbellíl a XII. század
végéig.

Az egjTnás után következ császárok versenyt
a császári («szent») palomelynek kiépítése a képüldöz császárok korában sem szünetelt. Csodás pompájáról sokat be-

építik, bvítik, díszítik
tát,

A

kongUntinápolyi Hagia Bophia templom alaprajza.

szélnek a régi írók, köztiik Constantinus Porphyrogennetos is. óriási volt a tevékenység a keleti mintára épült a XI. sz. végén a velencei S.
templomépítés terén is. Maga 1. Basilios 43 temp- Marco templomot, melynek roppant mozaiksorolomot építtetett Konstantinápolyban. A legne- zata a bizánci festészet legfontosabb emlékei
vezetesebb közülök, az «új» (Nea) templom, el- közé tartozik, a konstantinápolyi Apostolok-temppusztult. A Hagia Sophia mintájára a kupolás lomát követve kezdik építeni. Torcellóban is (Veépítés az uralkodó forma, amelyen bolíil igen lence melett'nagj'szer bizánci mozaikok maradtak
változatos alaprajzi elrendezések keletkeznek, de fönn, közöttük Krisztus poklokra szállásának (Anahovatovább a görög keresztalakú alaprajz jut stasis) óriási képe. A XJI. sz.-ban, a normann kitúlsúIjTa, melj-nek a XII. sz. elején épített Pan- rályok alatt, Szicíliában is a legpompásabb
tokratór templom (ma Zeirek-Dzsámi) tipikus pél- vek egész sora keletkezik. A legfontosabbak a
dáját njTijtja. A XI. sz. végén ós a következ szá- cefalui székesegyház, a palermói Martorana és
zad elején keletkeznek a legrégibb templomok az Cappella Palatina nag>' mozaiksorozatai.
;
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Bizánc azonban mvészetének könnyen száliparmvészeti cikkeivel gyakorolta a legnagyobb hatást az egész mvelt világra. B. volt a mvészet fö emporiuma és tökéletes készítményei fejedelmek udvarát, egyházak
kincstárát elárasztván, az utánzás révén a ny.európai középkori mvészet kifejldésének fontos tényezivé váltak. A B. els korszakából valók a miniatürfestészet terén a híres bécsi Genezis-kézirat, a rossanói székesegyház birtokában
lítható termékeivel,

lev

evangélium-töredék, mindkett biborpergamenre írva és festve, míg a VI. sz.-ban élt Koscsak a
mas Indikopleustes topográfiai
XI. sz.-i másolatokban maradt reánk. Valamennyi
még a hellenisztikus, fleg alexandriai mvészettel áll összefüggésben. A képüldözés fleg a monumentális festészetet sújtotta képekkel díszített kéziratok az üldözés idején is készültek így
pl. a híres Chludoff-zsoltároskönyv. A miniatrfestészet azonban a makedón dinasztia korától
kezdve hozta legkiválóbb alkotásait létre. A leghíresebb közöttük a párisi Bibliothöque Nationaleban lev zsoltároskönyv (X. sz.), melynek képei, pl. a Melódia és Echó között lantozó Dávidot
ábrázoló (1. a képmellékletet) az antik mvészet
hatása alatt állanak.ügyanott van a Nazianzi Szt.
Gergely homiliáit tartalmazó pompás könyv, me-

X—

mve

;

;

lyet I. Basilios számára festettek. A bizánci stílus és ikonográfia teljes kifejtését azonban az ú. n.
Basilios-fóle menologium jelzi, melyet II. Basilios számára 7 fest, köztük a Blachernita testvérek (1. o) festettek és mely a szentek életét 400
miniatrrel illusztrálja. A szövészet, mely kezdettl fogva egyiptomi, szír és fleg perzsa minták hatása alatt egyike lett a legkiválóbb iparágaknak, különösen a X, sz.-tól kezdve, fleg a
konstantinápolyi világhír császári gyárban, többnyire stilizált állatokkal díszített remek selyemszöveteket hozott létre, melyek mint nagyrabecsült ajándékok és árúcikkek elkerültek nyugatra
is és mai napig fleg az egyházak kincstárainak
féltve rzött kincsei (pl. a híres elefántszövet
Aachenben).
A B.-i mvészeti és vallási fölfogás a monumentális szobrászatnak nem kedvezett; annál
fejlettebb volt a kisplasztika, fleg az elefántcsontfaragás, melynek termékei messze földön
elterjedtek és nagy befolyást gyakoroltak a középkori szobrászat kifejldésére nyugaton is. Pro-

—
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aranyalapja, színpompája,

stilizált

mvészet:

rajza kicsiny-

ben a mozaikokéhoz hasonlítható hatást kelt (1. a
képmeUékleten Szt. Péter és Pál képeit). Zománccal díszítettek kereszteket, ereklyetartókat (1. a
képmeUékleten az esztergomi ereklyetartót, mely
valószínleg a XI. sz.-ból való), könyvtáblákat,
kisebb-nagyobb ikonokat. Ez utóbbiak közül a leghíresebb a velencei Szt. Márk templom nagy
Pala d'oroja, mely a X. sz.-ra megy vissza, áe>
több ízben javításon, átalakításon
esett keresztül A
rekeszes zománccal díszített koronák közül csak

kett maradt fönn,
mindkett Magyarországon: az
egyik a magyar
szent korona, a
másik Konstantinos Monomachos

császár (1042—
1054) koronája,

melynek zománcos képekkel díszített 9 aranyle-

mezétNyitraiván-

kán találták és ma
a magy. Nemzeti
Múzeumban rzik
(1.

az ábrát).

Konstantinápoly
bevétele a IV. keresztes hadjárat
«frankjai» által
(1204) a város rettenetes pusztítá-

sával járt, de a
latin császárság

Részlet Konstantinos Monomachos
koronájáról (Budapest, Nemzeti Múzeum).

(1204—1261) nem vetett véget a bizánci kultúrának és mvészetnek. A XIV. sz.-ban újból nagy mvészeti tevékenység áll be és Konstantinápoly bevételén túl (1453) a XVI. sz.-ba is kiterjed. A B. e

végs korszakában a fváros háttérbe szorul, de a
központtól távol es tartományokban új mvészeti
gócpontok keletkeznek. Az építészet terén a keresztalakú elrendezés uralkodik, de találkozunk
kupolás bazilikákkal is. Valamennyit a kupoláfán tárgyú, vadászati, mitológiai stb. jelenetek- nak ers hangsúlyozása jellemzi, az épület külkel díszített finom ládikákon kívül igen nagy sején is, amelyet különösen a tóglaépitészet forszámmal készültek di- és triptichonok, melyek- máinak felhasználásával igen díszesen szeretnek
nek vallásos tárgyú ábrázolásai nyugaton is min- kiképezni. Konstantinápolyban a legkiválóbb emtákul szolgáltak (1. a A;^j?m€Í/e/[:Zeíeí^. Díszkürtök is lék a Kahrié dzsámi, meljTiek a XIV. sz. 1. nekészültek elefántcsontból, köztük az ú. n. Lehd gyedébl származó mozaiksorozata a B. régi, hiekürtje Jászberényben. A kisplasztika mellett a ratikus felfogása helyett szabadabb szellemrl
bronzöntés is virágzott ós a Bizáncban készült tanúskodik. Nagy számmal keletkeznek templobronzkapuk Nyugaton, fleg Dél-Olaszországban
részben elterjedtek (Amalfl, Benevento, Montecassino), részben utánzókra találtak (Canossa,Trani,
Pisa, stb.) és befolyással voltak pl. a hildesheimi
híres bronzkapu keletkezésére is.
A császári udvar és egyház fényzése nagy

mok Makedóniában, st

Szerbiában is, különösen
a hatalmas Nemanjida dinasztia idején (Gracsanica, líavanica, Manasszia, Studenica stb.) nagj'részt freskókkal díszítve, mert ez a technika váltotta föl a nehezebb és drágább mozaikfestóst.
Az Oláhországban és Moldvában épült templomok
szerepet juttatott az ötvösségnek is és különösen közül a Curtea de Arges temploma válik ki. Miszománcos mvek feleltek meg a bizánci ízlésnek. trában (Lakónia) a «bizánci Pompejiben» 7 tempA rekeszes zománc (óraail cloisonné, 1. Zománc) lom maradt fönn, érdekes freskókkal díszítve.
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Magyarországnak is része volt a B. e végs kisu^rzásában. Erdélyben, a keleti egyház területén, egyes templomok a kés B. jellegzetes emlékei (Demsus, Felsó-Szombatfalva, Zeykfalva),
másutt régibb, nyugati alkatú templomokat bizánci jelleg freskósorozatokkal díszítettek (óraljaboldogfalva). Mindezek az emlékek még beható tanulmányozásra és közzétételre várnak.
A legjellemzbb e korszakra a szerzetesi
vészet, tkp. sokszor már szellemtelen ismétléssé
fajuló mvészi gyakorlat, melyet leginkább az
Athos-hegy híres kolostorai képviselnek. Ezek
legnagyobbrészt a XVI. sz.-ban épültek templomaikkal és ezek festett díszével eg>ütt, de a kolostorokban készített szentképekkel (ikonok) és

m-

Blzerta

Béla korában Magyarorsz^ban a -}-SANCTA
MARIA feliratú rézpénzek vannak a bizantinusok
mintájára verve. V. ö. Eckhel, Doctrina nummorum veterum (6 köt., Wien 1798); Saulcy, Essai
de classiílcation des suites monétaires byzantines
(1830) Sabatier, Description des monnaies byzantines (Paris 1862, 2 köt., 70 táblával).
Bizánci szövetek. Állítólag Bizáncban már a
IV. sz.-ban készültek selyemszövetek,melyek azonban valószínleg keletrl kerültek Bizáncba. De
mint Prokopius írja, a VI. sz. közepén Justinianus
császár Indiából szerzetesek által a selyemhernyót és vele egyidejleg az eperfát honosíttatta
meg. A szövést igen pártolta, állami szöviskolát
:

alapított

Gynaeceum néven. Törekvéseit siker ko-

iparmvészeti termékekkel a B.-t mindmáig fen- ronázta. Pompás szövetek készültek Bizáncban, a
tartották és a keleti egyház körében nagy befo- legszebbek a XII. sz.-ig. Díszítményeik a perzsa
lyást gyakoroltak. Bár késbbi kelet, a XVI. áUatl dísz és a kínai virág-moti\'umok hatása
8z.-ra, az athosi mvészet virágkorából ered alatt keletkeztek, késbb ünnepélyesebbek, heralforrásokra megj' vissza a híres Festk útmutatója dikusabbak lesznek. A szövetek értéke a nehézségétl, a színétl és a belesztt arany mennj'^isóf Efy{iT,v£ia Twv :^tovf>Í!fojv\ moly A kés bizánci
vészet technikájára és ikonográfiájára nézve be- gótl függött. Színeik közül els helyen állott a
cses forrás.
bíbor, az aranyló-zöld, a mély vörös, a sáfránA mohamedán mvészetre gyakorolt hatásán sárga és az indigókék. A selyem nem túlságosan
kivül (1. Arab mvészet) a B.-nek fleg az orosz fényes. A bizánci selymek külföldön, fkép Németmvészet (1. o.) alakulására is dönt befolyása országban igen keresettek voltak.
volt.
Bizantinisztika, az ókor végétl az újkorig a
Irodalom. Bayet, L'art bysantín, új kiad., Paris 1904
Bizánchoz tartozó vagy vele vonatkozásban lev
Bock, Die byiant. Zellenscbmelze, Aachen 1896 Brockbaus.
Die Knnst in d. Athos-Klöstern, Leipaig 1891 Choisy, L'art népek szellemi tevékenységének, tudományos és
de bátir ches les byzantins, Paris 1888
DiehI, L'art byzan- mvészi, társadalmi és vallási életének filológiaitin dans l'Italie mérídionale, n. o. 1894; Manael d'art byzanhistóriai kutatásával foglalkozó újabb kelet tutin, n. 0. 1910; Kanitz Serbiens bysant. Monamente, Wien

m-

;

;

;

;

.

Kondakoff, Histoire de l'art byzantin, Paris-London
1891: öescbichte u. DenkmSler d. bysant. Emails,
Prankfort i892: Lethaby-Bwainson, The church of Bancta
Bophia, London-New-York 1894 Pnlgber, Les églises byz.
de Constantinople, Wien 18S0 Romstorfer, Die moldanischbyxaat Banknnst, n. o. 1896 Salzenberg, Altchristl. BandenkmSler v. Konstantiiíbpel, Berlin 1854; Strzygowski,
Byzant. Denkmáler l— III., Wien 1891, 1893, 1903: Orient
oder Rom ?, Leipzig 1901 Kleinasien, n. o. 1903 TexierPoplewell-Pnllan. L'architecture byzantine, London 18C4
Vogüé. Syrie centrale, Paris 1865—76
Wnlff, Die Koimesiskirche in Nicáa, Btrassbnrg 1903 ; Dfitschke, Ravennatische Stndien, Leipzig 1909 Tbiersch H., An den R&ndern
des rAmischen Reiches, München 1911
Bércben Max és
Strsygowski J., Amida, Heidelberg 1910 ; DishI Ch., Manael
de l'art byzantin .1910.
1862

;

18(í6,

;

dományág, melynek legérdemesebb müvelje az
1892 óta megjelen Byzantinische Zeitschrift kiadója, Krumbacher Károly (1. o.).
Bizantinizmns, erkölcsi romlás mértéktelen
;

;

:

;

;

:

;

;

Bizánci pénzek (Uzantinusok), a keletrómai
csá.szárok érmei (395—1453. évig Kr. u.). Arcadius
császáréival kezddnek, latin föliratuk:

VICTO-

AVGVSTORVM. Az

aranyo-

RIA AVGVSTI

V.

fényzés, bujaság, ceremónia-rendszer

s különösen csúszás-mászás, hízelgés a magasabb állásuakkal szemben. L. Bizánci.
Bizantinusok, 1. Bizánci pénzek.
Bizarr (franc), a különös, a szokatlan, a rendestl teltünö módon eltér. A B. ízlés a hagyományos, szabályos formákkal szakít s eredetiséget
hajszolva, túlzásba esik és torz alkotásokat hoz
létre.

Bizarria-narancs
Bize, kisk.

(qöv.), 1.

Citromfa.

Somogy vm.

marczalii j.-ban, (i9io)
360 magyar lak. ; u. p. és u. t. Marczali.
Bize, közs. Aude fi^ncia départementban a Cesse
,

kon a hátlap képverete alatt olvasható CON. OB., partján, vasút mellett, (1906) 1784 lak., bamaszénjelentése a. m. a konstantinápolyi pénzláb szerint és márványbányákkal környékén kitn borter72, azaz ennyi darab ment egy font aranyra. A meléssel. A közeli barlangokban Serres érdekes
B. stílje lapos, Ízléstelen s idrl-idre rosszabb. prehisztorikus tárgyakat, így keszközöket, kiA régiebbeken az ellapon a császár mellképe, faragott szarvasagancsokat és kiveszett állatok
oldalt V. szemben a hátképen többnyire Victoria, csontjait találta.
V. angyal kereszttel v. a Krisztus-monogrammal,
Bizen, japáni kemény, barna mázas kedény.
lépcszeten álló keresztek, évjelz betk stb. látBizere, .Arad vm.-ben, a mai Glogovácz helyén
hatók a késbbieken a császár és császárné képe feküdt, hol benedekrendi apátsága templomának
mindig szemben ábrázoltatik s a hátlapot Krisz- nagyszer romjai most is láthatók. Apátjait az
tus szembenéz mellképe v. egész alakja foglalja 1322—1507. évekbl ismerik. A templom leírása
el, a IX. 8z.-tól fogva görög feliratokkal. A latin csáés rajzai Márki-nh\., Arad tört. I.
szárok (1204-51) nem verettek érmeket, míg aTraBizerta (Bizerte, Benzart), város Tunisz E.-i
pezuntban s Niceában székel császároktól egész partján, Vi órányira a Fehér-foktól, azon csatorna
sorozatokat ismerünk. A legutolsó bizánci érmet mellett, amely a tengert a B.-i tóval köti össze,
:

:

Vin. Palaeologos János császár verette. A közép- 5000 lak., élénk halászattal és kereskedéssel.
korban a B. érmek stíljében több ország verette Újabban a franciák a tengertói a Garrat-el-Tinérmeit, így Velence, Bolgárorszí^, Szerbia, IV. dzséhez, egy bels sós tóhoz csatornát építettek

;

;

—

Bizerte

368

ÓS ezáltal óriási biztos kikött nyertek mólók és
erdök építésével ezt elsrangú hadi kikötvé
tették. Marseille-lel rendes hajóösszeköttetésben
áll. Közelében láthatók az ókori feniciai városnak,
Hippo Zarytos-nak romjai. V. ö. Lajos Szalvátor
fherceg, B. u. seine Zukunft (Prága 1881) és
;

Benzart

(u. o.

1897).

Bizerte, város,

1.

Bizerta.

Bizet (ejted: bizé), Georges Alexandre César
Léopold, francia zenekölt, szül. Parisban 1838
okt. 25., megh. Bougivalban 1875 jún. 3. Énekmester fia 9 éves korában lett a conservatoire
tanítványa. 1857-ben a római díjat nyerte el.
;

—

Bizmutit

változik, izzltáskor azonban B.-oxiddá ég el. Híg
sósav és kénsav aB.-ra, mint a hidrogénnél jóval
kevésbbé pozitív elemre, nem hat. Salétromsav
vagy forró tömény kénsav oxidálja és B.-nitráttá,
illetleg B.-szuIfáttá oldja. Klórgáz, különösen

melegítéskor, könnyen kloriddá alakítja. Fémekkel könnyen megolvasztható ötvözeteket alkot.
Kolloid módosulatu szín-B., az ú. n. B.-hidroszol
is ismeretes. Vegyületeiben a B. rendszerint 3
vegyérték pozitív gyök, ritkábban 5 vegyérték.
A bizmutot az iparban használatos ötvények,
úgyszintén bizmut-sók elállítására használják
ez utóbbiakat gyógyszerül, kendzszerül, a por-

Már elbb

írta Le docteur Miracle c. operettjét, cellán-festésnél, üveggyártásnál stb. alkalmazmely 60 pályam közül elnyerte az Offenbach zák.
kitzte díjat. Olasz földön írt operái Don ProB. (termés) mint ásvány romboéderes kristácopio (felfedezték 1895., eladták 1906. Monte- lyokban igen ritka, sokkal gyakoribb toll-, hálóCarlóban) és La gouzla de l'émir; A gyöngy- forma alakokban és dendritikusan, valamint szemhalászok (1863, magyarul 1888) A szép perthi csésen és levelesen. Két h-ányban (vóglap ós R— 2)
leány (1867) és Dzsámilé (1872, magyarul 1895)
tökéletesen hasad a hasadási alakok oktaéderre
új iránya, wagneri modulációi miatt azonban emlékeztetnek, azért tartották régebben a kristáegyiket sem fogadták érdeme szerint. A Daudet- lyait szabályos rendszerbelieknek. Vereses ezüstféle Arlesi leányhoz írt melodrámai zenéjét ellen- fehér, gyakran futtatva, nem nyújtható. K. 2'5, fs,
ben még a hangversenyteremben is srn adták, 9"6— 9'8. A legersebben mutatja a diamagnetizúgyszintén Róma és Jeux d'enfance c. suitejeit. mus tüneményét. Könnyen olvad. Ezüst-, kobalt-,
1875-ben került szinre a Mérimée elbeszélésén ólom- és cinkércteléreken terem, hazánkban
alapuló Carmen c. dalmve (magy. 1877), mely- nincsen. Bven van Szászországban (Schneenek realisztikus jellemzése, üde eredetisége, a spa- berg, Annaberg, Marienberg), Csehországban (Joa:

;

;

nyol nemzeti elem öntudatos szerepe, szép dallamai, mesteri hangszerelése egyszerre megértették a világgal B. lángelméjét. Eletírói Mastrigli
(Torino 1888); Pigot (Paris 1889); Bellaigue
:

(1891). B. levelei 1908. jelentek

Bizmit

meg.

chimsthal), Hessenben (Bieber), Karintiában (LölAngliában (Cornwall, Devonshire), Norvégiában (Modum), Svédországban (Broddbo, Dalekarlien), Palában (California) és Bolíviában, Az
iparban a könnyen olvadó fémkeverékek elállí-

ling),

bizmutoxid, sárga, porszer be- tására használt B.-nak legnagyobb mennyisége
vonat, igen lágy, bizmut-tartalmú ásványok bom- termés B.
lási terméke.
Bizmut-arany, 1. Maidonit.
Bizmut (bisnmtum, bismuth, wismuth, marBizmut-ezüst, 1. Chilenit.
Bizmutfehér a. m. bázisos bizmutklorid, 1.
casita, plumbum cinereum), kémiai elem jele Bi,
atómsulya 208. Határozottan Basilius Valentinus Bizmut kloridjai v. bázisos bizmutnitrát, 1. Bizszólt elször fémes B.-ról Paracelsus msemat-nak, mutnitrátok.
Agricola pedig hisemutum-nak nevezte. A B. reakBizmutfény (ásv.), 1. Bizmuiin és Eulitin.
cióit Bergmann állapította meg elsnek. A terméBizmutfestés, csekély jelentség iparmvészetben aB., habár aránylag ritkán, színállapotban szeti technika, amelyet a
XVIH. sz.-ban
is elfordul, fképen a gneiszben és mint kobalt-, használtak Németországban és Svájcban arra a
nikkel- és ezüstércek kísérje
gyakoribb ércei célra, hogy keményfatárgyaknek fémfényt ada B.-okker (BigOg) és a B.-fényle (Bi^Sj), a nálunk janak. Krétából és ragasztóanyagból készült
elforduló rézbányitVh^Bi^QS^^ összetétel B. -érc. alapra enyves vízzel kenték a bizmutport és átA szín-B.-ot a kzetbl kiolvasztás útján kapják, simították. Erre festés is kerülhetett.
érceibl pedig úgy, hogy azokat pörkölik, majd
Bizmutíoncsor, 1. Foncsor.
a B.-oxidot szénnel redukálják és tisztítják. Az
Bizmutin (bizmutfény), az antimonithoz sok
árusított B.-ot, amely még kevés arzént, vasat, tekintetben hasonló ásvány, de nálánál sokkal
ólmot, rezet stb. tartalmaz, salétrommal v. cian- ritkább. Hosszú rombos oszlopokban, talakban
káliummal és kénnel, vagy szódával és kevés kristályosodik a kristályok rendesen sávozottak,
klórsavas káliummal való összeolvasztással tisz- Bennve v. rostos halmazokban fordul el. ulomtítják. Igen tiszta szín-B. oxalátjából hevítés út- szürke v. ónfehér, sokszor sárgásán futtatott, féján állítható el vagy úgy, hogy glicerines lúgos mes fény. K. 2—2-5 fs. 6"4— 6*6. Anyaga bizmutB.-sóoldat és cukor keverékét forralják és a ki- szulfld (BijSj). Hazánkban Rézbányán, Oraviczán,
válott szln-B.-ot igen híg kónsavval mossák. A B. Vaskn és Dobsinán. Szászországban (Johannvöröses fohér,fémfónyüromboédorekben kristályo- georgenstadt, Altenberg), Angliában (Cornwall:
sodó tömeg. Annyira törékeny, hogy könnyen Redruth és Botallatik), Svédországban (Riddarhytporrá törhet. Fs. 9-65— 9-86; op. 2640; kb. tan), Bolíviában (Illampu-hegység).81-25«/o bizmut
1700'>-on forr. A megolvasztott B. a kihléskor tartalmánál fogva igen becses anyag.
megmerevedik és jelentékenyen kiterjed. Kémiai
Bizmutina (Asv.) a. m. bizmutin (1, o.).
és fizikai sajátságaira nézve a pozitív (fémek)
Bizmutinit (Asv.) a. m. bizmutin (1. o.).
ós a negatív elemek (nem-fémek) között átmeneBizmutit (bizmutpát, Asv.), víztartalmú szénsatet képez. A levegn közönséges hömérsóken nem vas bizmut amorf, sárgászöld. K. 4— 4f-5 fs, 6-8—
(ásv.),

;

XV —

;

;

;

;

;

i

Bizmut

—

kloridjai
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69- Szilézia (Ullersreuth), Szászország (Johanngeorgenstadt, Schneeborg) stb.
Bizmnt kloridjai. Ilyenek a bizmtUoklorid
(Bizmutklortir Bi^Cl^), bizmut ihloi'id BiCl, és a 6ázisos hizmutklorid, vagy B.-oxiklorid BiOCl. A

—

Bizmut-ötvények

oldhatatlan. Ers hevítéskor megolvad, megbarnul és a kihléskor kristályos tömeggé mered

meg. A bizmuttrioxid gyenge bázis, savak könynyen bizmutsókká oldják. A bizmuttrioxidot ersen fénytör üvegek elállításánál, porcellán- ós

bizmutiklorid elállítható szín B.-ból annak klór- üvegfestesnél, anilinvörös elállításánál stb. haszgázban való hevítése, vagy királyvlzben való ol- nálják.
A bizmuidioxid barna csapadék alakjában kedása útján, vagy B.-oxidból úgy, hogy ezt sósavban oldják ós az oldatot besflrtisítik, amikor is letkezik, ha bizmutklorid oldatához stannoklokristály víztartalmú bizmntklorid kiválik a kris- rid-oldatot és fölös mennyiség híg kálilúgot ele;

tályokat retortában hevítve, eleinte \iz és sósav illan el. utóbb a tiszta bizmutklorid (bizmut-

gyítünk.

A bizmuüetroxid és a bizmutpentoxid elállításának lényege az, hogy finom eloszlású bizmuthidroxid és kálilúg keverékébe közönséges
hmérséken, illetleg a keverék forralása közcsapadék alakjában házisos hizmutkiorid^biznxxiA- ben klórgázt áramoltatnak. Az elbbi esetben
oxiklorid) BiOCl válik ki, amelyet bizniutfehér hizmuttetroxid keletkezik az utóbbiban pedig a
(sryöngj-fehér, spanyolfehér) néven kendözöszeriil vörös csapadékot salétromsavval vörös szín bizis használnak. Alkálifémek kloridjaival a bizmutmutsavvá HBOj alakítják, amelybl I20<>-on való
klorid ketts sókat alkot.
hevítéskor a sav anhidridje, a bizmutpentoxid keletkezik.
Bizmutnikkel, 1. Grünauit.
Bizmutsók oldatából káli vagy nátronlúg haBizmutnitrátok. Ilyenek a szabályos bizmutnitrát (szab. salétromsavas B.) Bi(N03)3 és számos tására fehér csapadék alakjában bizmuthidroxid
vaj) desztillál át. Színtelen, kristályos tömeg op.
•225—2300: 447" C.-on foiT. Vízben és szeszben
'idható. Oldatából, azt sok vízzel hígítva, hófehér
;

;

bázisos bizmutniti'át. A szabályos bizmutnitrát
elöáUitásáraszín bizmutnirátot salétromsavban oldanak és az aszbeszten vagy üveggyapoton meg
szúrt oldatot besúrsítik. A tömény oldatból kihléskor a színtelen, szabályos só 5 molekula vízzel
kikristályosodik. Kevés salétromsavval megsavanyított vízben a só változatlanul oldódik az oldatot vízzel higítva, a szabályos só hidrolitos bomlása folytán. o\áhatat\an bázisos bizmutnitrát válik ki fehér csapadék alakjában. A leváló bázisos só
összetétele a folyadék hómérsékétl és a hígításra
használt víz mennyiségétl függ minél több a
hígító víz, annál inkább közeledik a csapadék
összetétele a bizmuthidroxidéhez.
A magyar
gyógjszerkönj'vben hivatalos bismutum subnüricum (H0),BiN03 összetétel só, tehát dihidroxilbizmutnitrá't, amelyet gyógyszerül használnak,
úgyszintén kozmetikus kencsök és kendz porok készítésénél is alkalmaznak.
Bizmutof errit (ásv.) vastartalmú bizmut szilikát.
Lelóhelyo Szászország (Schneeberg).
;

;

Bi(OH)s válik Ú.
kostul

A

lúgos folyadékot csapadé-

forralva, a fehér

csapadék

megs^^l,

mert a bizmuthidroxid ilyenkor vízre ós sárga
bizmuttrioxidra bomlik. Száritáskor a bizmuthidroxid szintén könnyen elbomlik vízre ós
fehér amorf poralakú bizmidmetaliidroxidra

(BiOpH

;

hevítéskor pedig sárga bizmuttrioxiddá

alakul.

Bizmntoxiklorid,

1.

Bizmut

kloridjai.

A

biz-

mutkloridot gy'áiigyfehér (Perlweiss), Blanc de
Perle, Blanc d'Éspagne néven kendz szerül
használják.
Bizmntóz, bismutose, kb. 22'»/o bizmutot és
fehérjét tartalmazó gyógyszerkészítmény. Elállítására szabályos bizmutnitrátot nátriumkloridoldatban oldanak és az oldatot tojásfehérje oldatához elegyítik, a kiválott csapadékot forró vízzel mossák és megszárítják. Fehér, vagy kissé
sárgás szín, szagtalan és íztelen por. Fképen a
gyermekgyógyászatban a bázisos bizmutnitrát

módjára alkalmazzák.
Bizmut-ötvények. A B. olvadáspontja tetemesen kisebb, mint azt az ötvényfémek olvao.).
Bizmutosmaltiii (ásv.), bizmuttartalmú skut- dáspontjából következtetni lehetne. Sokbizmutötvénji; pedig nagy ridegsége és az ötvényfémek
terudit Schneeberg (Szászország).
Bizmntoszíerit (bismuthosphaerit, ásv.), biz- srségénél jóval kisebb srsége jellemez.
mutoxidkarbonát, sárgás-barnás kis gömbök, lelö- Régebben a B. könny olvadékonyságát arra
lielye Schneeberg (Szászország), Guanajuato (Me- használták fel, hogy a gzkazánon alkalmazott

Bizmutokker (ásv.) a. m. biztnit (1. o.).
Bizmutolamprit (ásv.) a. m. bizmutin (1.
;

xikó).

cskúpot ily ötvénylappal zái-ták el, azt
gondolván, hogy a túlságosan hevített gz az ötvényt megömleszti és a gz a szabadba surranhat,
azonban e teóriát több sajnos tapasztalat cáfolta
meg. Sok kazán robbant szét, mieltt ez az ötvény megömlött volna. A könnyen olvadó B. közül
kiemelhetjük a Neicton, a Bse- és a Woods-féle
összetételt. A Newton-félo fém 8 rész bizmut, 5
rész ólom és 3 rész ónból áll és 94-5° C.-on olvad.
Rose ötvényét 2, illetve 8 rész ón, 1, illetve 3 rész
ón és 1, illetve 8 rész ólomból alkotja, az els
93-75, a második 79" C.-on olvad. A Woods-fémet
4 rész bizmut, 2 rész ólom, 1 rész ón és 1 rész kadmium alkotja, olvad 60'5oC.-náL Az alábbi táblázat
világos képet nyújt arról, hogyan változik az ólom
biztosító

Bizmtit oxidjai és hidroxidjai.

A

bizmut leg-

—'ib és legfontosabb oxidja a bizmuttriitoxyd, bismutsesquioxyd) Bi, 0, a biz/"-^fw "/í// i^bismutsuboxyd) Bi,Oj, úgyszintén a
hizmuttetroxid Bi^O^, a bizmutpentoxid Bi^Oj és
'

;

abizmuthepfoxidBí^O, kevésbbé ismeretes és alig
tanulmányozott vegyületek. A bizmuttrioxidot,
amely a természetben mint bizmutokker elfordul,
már Agricola idejében ismerték. Keletkezik színbizmut levegn vagy oxigén-gázban való elégetésekor (bizmutvirág, floresbismuthi); elállítható
a bizmut szubnitráljából, karbonáljából v. hidroxidjából he\ités útján. Az így elállított bizmuttrioxid 82 fajsúlyú, alaktalan sárga por. Vízben
JUeai Hagy LexHecma. lU.

IpM.

t4

:

—

Blzmutpát

Ólo

rész

Ón

Olvadó pont
Co

vételi,

akár eladási megbízásnál külön számlával számol
el megbizójával szemben. Ezen számlát B.-nak,

Megfelel

rész

Ugrylet

Bizmutvaj, 1. Bizmut kloridjai.
Bizományi faktúra. A bizományos akár

és ón hozzátételének mennyisépje szerint az ötvényolvadó pontja.
Bizmut

Bizományi
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gznyomás

3

100

1

é
8

113-3
123-3

IV2

vagy röviden faktúrának nevezik.
Bizományi kereskedés, 1. Bizományi ügylet.
Bizományi rendszer (Kommissionssystem), 1.

2

Osztalékos bér.

8

130

2Ví
3

atm.

Bizományi ügylet (franc, commission, ném.
KommissionsgescMft, ang. commission agency),
4
a magy. keresk. törvény szerint oly kereskedelmi
5
ügylet, amelyet valaki (a bizományos, franc, com6
missionaire, ném. Kommissiomr , ang. fodor,
7
32
24
172
30
agent) saját nevében ugyan, de másnak (a megfranc, commettant, ném. Kmnmütent,
A nagyon kemény B.-et cliehék, jelesül szövet- bízónak,
ang. consignerj számlájára köt. B meghatáronyomó hengerek készítésére használják. B célra
zásból világosan kitnik, hogy a B.-nek a bizo48 s. rész ón, 32-5 s. r. ólom, 9 s. r. bizmut és 10-5
mányos részérl kell kereskedelmi ügyletnek
igen
ötvény
szolgál.
A
B.-bl
álló
s. r. antimonból
lennie kitnik továbbá, hogy azzal a harmadik
llnom bevonatokat is készítenek, mert kihléskor
személlyel szemben, akivel a bizományos az ügynagyon kiterjednek és a tárgy legfinomabb részét
letet megköti, csak
áll szerzdéses viszonyban,
is kitöltik. Efféle összetételek a következk
nem pedig a megbízó, aki a bizományos jogaiba
súlyra
2
5
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8
6
8
5
bizmut— — —
csak engedmény útján léphet; kitnik végre, hogy
2
3
3
.
3
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«
ón a B.-bl ered nyereség-veszteség csak a megf
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3
.
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5
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bízót illeti. A bizományos haszna csak az, hogy a
Kzek közül legfinomabb szövete az elsnek van teljesített B. után joga van felszámítani a megAz utolsó ötvény legkönnyebben olvad (70° C.-on) bízónak az ügylettel járó és arra hasznosan forazonban oly fémekhez, melyek könnyen foncso- dított összes költségeit (a fuvarbérek, raktárdíj,
vám, biztosítódíj, munkabérek, postaköltségek stb.)
rozódnak, nem használható.
ós joga van felszámítani az
közvetítésének díját,
Bizmutpát (ásv.), 1. Bizmutü.
Bizmut sói. Többnyire színtelenek (foszfát, jó- az ú. n. bizományi díjat v. jutalékot (commission,
dat, karbonát, klorid, nitrát, szulfát), ritkábban szí- Provision), amelynek nagyságát vagy elzetes
sárgabarna). alku, vagy ilyen híján a bizományos piacán uralbarna, kromát
nesek (jodid
Egyesek oldhatók (klorid, nitrát, szulfát), a töb- kodó kereskedelmi szokás állapítja meg. Ez a ju8
14
12
2é
36
28

132-4
143-3
145-4
153-8
160-2
166-5

3'/,

;

•

>

—

—

biek oldhatatlanok (karbonát,kromát,foszf át,jodát, talék általában az értékpapíroknál, váltóknál és
Az oldható bizmutsók kevés megsavanyí- idegen pénzeknél sokkal kisebb, mint valóságos
tott vízben változatlanul oldódnak, az oldat hígí- árúknál.
A B.-ek a mai kereskedelmi forgalomban igen
tásakor azonban, hidrolitos bomlás folytán, bázisos
só keletkezik és csapadék alakjában leválik. Az gyakoriak, elannyira, hogy összességükben a keoldhatók mérgezk. Megsavanyltott oldatukból reskedésnek egyik külön ágát, az ü. n. bizományi
kénhidrogén barnásfekete bizmutszulfidot választ kereskedést alkotják, szemben a saját számlára
íizött kereskedéssel (Proprehandel). A tzsdei ügyle. Az alkálihidroxidok a bizmutsóoldatból fehér
bizmuthidroxidot választanak le az alkálikarbo- letek kötését (1. Tzsde), a külföldi váltók kibonátok szintén fehér bizmutkarbonátok. Jellemz csátását és forgatását (1. Bizományi váltó), a bizreakció továbbá, hogy a bizmutsók sósavval kissé tosítást és a fuvarozást (1. Biztosítás és Szállító
megsavanyltott oldata a vízzel való ers felhígí- ügylet) nagy részben bizományosok közvetítik.
táskor tej szervé válik, mert az oldhatatlan biz- De legfontosabb két ága a B. -éknek a bizományi
rautoxiklorid kiválik e csapadék borksavoldat- vétel s a bizományi eladás, közönséges árúknak,
valamint értékpapirokuak, váltóknak, idegen
ban nem oldódik.
Bizmutspirális, lapos tekercsalakú bizmut- pénzeknek bizományban való megszerzése és bidrót, amely intenzív mágneses terek (elektro- zományban való eladása.
mágnes, dinamó) ersségének mérésére szolgál
A B.-bl ered jogi viszonyokat, különösen pe(Ijenard) a bizmut ama tulajdonsága alapján, hogy dig a bizományos jogait ós kötelességeit a magy.
elektromos ellenállása mágneses térbe helyezve keresk. törvény 868— .383. §-a szabályozza.
bizományos legfontosabb kötelességei általában
megnövekszik.
Bizmutszubnitrát a. m. bázisos bizmutoitrát. a következk A kapott megbízásban rendes kejodid).

;

;

A

:

L. Bizmutnitrátok.
Bizmut szulfidjai. Jól ismeretes

reskedi gondossággal s a megbízó érdekeinek
megóvásával köteles eljárni tartozik a meg-

szulfid BijSg,

bízó utasíttlsait, különösen eladáskor a megbízótól
megszabott (limitált) legkisebb, vételkor a megszabott legnagyobb árt betartani ós megbízójának

a bizmuUriamely barnásfekete csapadék alakjában leválik, ha megsavanyított bizmutsóoldatba
kénhidrogón-gázt áramoltatunk. Elállítható úgy
is, hogy bizmut és kén megfelel mennyiségét öszszeolvaszljuk. Az így elállított bizmuttriszuUld
szürke kristályos tömeg, amelynek fs.-a 6-5. A

természetben

is

diszulfid BijS^,

elfordul (bizrautfényle). Abizmutialig tamilmányozott vegyület.

h

;

a valósággal elért eladási, illetve vótelárx'al elszámolni. A megszabott ártól csak abban az esetben térhet el a megbízó rovására, ha be tudja
bizonyítani, hogy az eltérés a megbízó órdekél)en
szükséges volt. Tartozik végre a megbízónak járó

I

—

Bizományi váltó

összeget ennek kiadni. Hitelre eladni a megbizó

kockázatára csak akkor szabad neki, ha a megbízó öt erre külön felhatalmazta, vagy ha az illet cikket az ó piacának szokása szerint általában hitelben szokták eladni s a megbizó a hitelben való eladást kifejezetten meg nem tiltotta.
Az ügjiet és külünösen a fizetés teljesítéséért a
bizományos egészben vagy részben csak akkor
felels, ha közte s a megbizó között erre nézve
kiilön megállapodás történt (1. Star del eredére).

A bizományos legfontosabb jogai A teljesített
ügjiet után felszámíthatja a megbizó terhére már
fentebb említett költségeit és jutalékát, a hitelezésért való jótállás esetében az eiTe nézve kialkudott ú. n. jótálló díjat (delcredere- províziót), a
körülmények szerint a tényleg eladott érték
1— 3«;o-át. A bizományosnak az ö költségei, jutaléka ée ellegei fejében még a megbizó csdbe jutása esetében is érs'ónyes zálogjoga van az
rendelkezése alatt lev bizományi árúkra és kö:

vetelésekre.

A

bizománynak a könyvkereskedésben való

ér-

Köyiyckereskedés.
Irodnlom. A magyar kereskedelmi törrénynek Klnpathy,
Ka^ éá Neamann-íéle mag-yarázatain kívül Balo^b Jen,
telmét

1.

:

A

biíományos büntetjogi telelösség-e, BJT. XIV. König
Berly .\ntal,
V., A bizományos sikkasztása, JK. 1896. 4
A bizományi ügj'Ietjogi természete, JK. 1887. 26; Horváth
EndeLipót, Az önsierzódö bizományosról, ÜL. 1899. 20
mann A.. Das modemé BörsenkommissíonsgescbSft, Berlin
Grflnbnt, Das Recbt des Kommionshandels, Wien
189Ö
1879 Lepa, Lehre v. d. Selbsteintritt des Kommissionárs
i. Einkanfs-n. Verkaufsvertráge, Stuttgart 1883: Wandelt
H., Die rechtliche Natnr des Kommissionsgescháítes, Berlin
\W] Delamarre et Lepoitain. Traité dn contrat de comDomengot et Peyroimy, Du mandat
misaion. Paris 1843
6tor>', Commission on the
de la commission, n. o. 1870
law of agency, Boston 1869.
;

:

:

;
;

;

;

;
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váltó, az olyan váltó, amelyet vasaját számlájára és saját követelése v.
tartozása fejében, hanem másnak a megbízásából, eimek számlájára és követelése v. tartozása
fejében áUít ki egj' harmadik személyre, illetve
laki
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nem

küldvényoz (saját forgatásával) egy harmadik
személynek. Az ily váltók fedezeti és értesítési
záradéka így szól És tegje számvitelbe N. N.
számláján, tudósítás szerint. A megbizó nevét
rendszerint csak a kezdbetkkel jelölik. L. még
:

'Utó.

Bizományos, 1. Bizományi ügylet.
Bizon-tulkok (Bibos, in.), a tíUkösszarvú (BoV idaei párosujju emlSiUlatok^^r/M)áac/y/«^egyik
neme. Négj' él és egy kihalt faja ismeretes. Ide
tartozik a gaur (Bibos gaurus H. Smith), a nagy
homlokú tulok v. gayal (B. frontalis Lambert), a
banteng (B. sondaicKS Schleg. et Mull.) és a
sx&ngaiB. africanush.)\\íiha.lt a B-palaeogo urus
Rtitimeyer, melynek maradványait India plelsztc"" ' '^' "'H)en fedezték fel. A B. fajai, melyek
fi
m és Kinában élnek, a yak-féléket
valódi tulokfélékkel. L. Gaur, Banöac:
teng, Gayal és Szanga.
Bizony Ákos, ügjvéd és országgytilési képvisel, szül. 1846 nov. 25. Budapesten. A jogot Kassán és Eperjesen végezte. 1872 óta önálló ügj'védi irodát nyitott Miskolczon, 1876. a
tiszáninneni ref. egyházkerület ügyészévé választotta, mely tisztét máig viseli. Elnöke amiskolezi
ügyvédi kamarának és több közgazdasági válla-

latnak és társadalmi egyesületnek. 1901., 1905.
és 1906-ban Miskolcz városának I. kerülete függetlenségi programmal képviseljéül választotta,
de az 1910 jún. 1. választáson kisebbségben maradt, ellenben u. a. év decemberében pótválasztáson ismét e kerület képviseljévé választották.
Bizonyítás, i.logikaiértdeniben\B.\aime\y ítélet valóságának v. valótlanságának kimutatása
okokból. A kérdés tehát mindig az, vájjon a bizonyítandó ítélet alanya összeegyeztethetó-e annak
állítmányával. Kétféle úton érhetünk célt vagy
az alanyfogalom tartalmából indulunk ki, v. annak körébl. Az els esetben az alany tartalmát egy
általánosabb fogalom alá helyezzük és ennek valamely lényeges jegyét átvisszük reá, vagyis az
általánosból következtetünk a különösre és akkor
a B. deduldiv. A második esetben kimutatjuk,
hogy az alanyfogalom körébe tartozó minden
egj'es fajt külön-külön megUleti az álUtmány, tehát az egész alanyt is megilleti, vagyis a különösbl következtetünk az általánosra és akkor a B.
induktív. Ez utóbbi teljes lesz, ha az alanyfogalom egész köre ismeretes, ellenkez esetben az
indukció yiem teljes. Ha az ítélet igazolására részint dedukciót, részint indukciót használunk, akkor a B. vegyes. Mind a két esetben szükséges,
hogy oly tételekbl induljunk ki, melyek maguk
bizonyításra nem szorulnak, különben a bizonyítás
a végtelenbe menne, és egyáltalában nem volna
lehetséges. Az ilyen önmagában bizonyos tételt
elv-nek (axióma), az elvbl kiinduló ítéleteket és
következtetéseket, melyek végre szükségképen a
bizonyítandó Ítéletre vezetnek, érvek-nek okadateknak (argumenta) nevezzük. Az érvekben rejlik a bizonyító er (vis probandi), melynek forrása
vagy maga az ér^-ek tartalma, tehát a B. anyaga,
vagy azoknak elrendezése és csoportosítása, tehát
a B. alakja. A B.-i eljárás (modus probandi) is
lehet kétféle egyenes (direkt), ha a bizonyítandó
tétel igazságát közvetet lenül az érA-ekbl vezetjük
le, közvetett pedig (indirekt. apag()gikus, 1. Apagóg bizonyítás), ha a bizonyítandó tételnek igazságát az ellenkeznek lehetetlenségébl következtelrjük (deductio ad absurdum). Az indirekt
és induktív B.-nak kisebb a bizonyító ereje, mint a
deduktív B.-nak. Az t. i. kimutatja, miért helyes
az állítás, mlg az induktív B. csak kimutatja,
hogy helyes, de nem mondja, miért helyes az állítás, az indirekt B. pedig csak azt mutatja, hogy
az ellenkezje lehetetlen. A B.-nak anyagábím épp
úgy mint alakjában fordulhatnak el hibák. Ilyenek a hysteron-proteron, ha a B.-ra nem szoruló
tételt még be nem bizonyított érvekkel tám(^atjuk a körben való B. (petitio principii), ha a
még csak bizonyítandó tétel magának az érvnek B.-ára szolgál (cireulus in demonstrandonak is neveztetik) az ugrás a B.-ban (saltus in
probando), ha a következtetési láncolat nem folytonos és összefügg. A B. akkor is hibás, ha többet
vagy kevesebbet bizonjnt, mmt amennyit kell
vagy ha egé(qui nimium probat, nihil probat)
szen mást bizonyít, mint amit a tétel tartalmaz ez utóbbi hibát fogalomzavarnak (ignoratio
elenchi) is nevezzük.
2. B. (észt.). A birói eljárás, szónoklás és tudományos vizsgálódás e mellzhetetlen eszköze
:

:

:

;

;

:

:

;
:
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nagy jelentséggel

ként és egybefüggésükben való gondos mérlegelésével határoz a 349. szakasz pedig az esküdtekre nézve szintén a szabad B. elvét emeli érvényre. Ez azonban nem egyértelm a jelszóként
alkalmazására. Hányszor harcolják a színpadon gyakran használt, de valójában homályos jelleg
az ellenfelek dönt küzdelmüket az érvek és el- bels meggyzdés elvével, hanem azt jelenti,
lenérvek, a B. és cáfolás, a vád és védelem, vagy hogy a birák és esküdtek az értelemnek alapos,
viszonvád fegyvereivel. Shakespeare darabjai- tárgyilagos és lelkiismeretes munkáját végzik.
ból a B. mindenféle fajaira, az álokoskodásokra A B. tárgya általában mindaz, amitl valamely
s hibás B.-okra is, gazdag példatárt állíthatnánk jogszabály alkalmazása vagy valamely intézkeössze. Más szempont alá tartozik, midn az egész dés függ. Egyes irányokban a B, szüksége elesik,
malkotás célja valamely társadalmi vagy er- más tekintetben az ki van zárva. A B. lefolyása
kölcsi kérdés mindenoldalú megvilágítása s egy általában a következ a) A bizonyítók megjelötétel B.-a.
falu jegyzje, mint ismeretes, hatal- lése &^ a B. felvétele c) ab izonyító eszközben
mas vádirat a régi megyerendszer ellen. Ifj. Du- rejl bizonyító ok mérlegelése. A büntet perben
mas és Sardou sokszor éles dialektikával fejt ki a vádlónak kell bizonyítani. Ezért a vád bizonyíegy-egy tézist s egész darabja ennek B.-ára való. tékai megelzik a védelem bizonyítékait. A bizonyító eszközöket a felek jelölik meg különösen
(L. Célzat, Irányzatosság.)
3. B. a retorikában, 1. Beszéd.
a vizsgálat elrendelése iránti indítványban, v. a
4. A matematikai B.-oknál igen gyakori a téte- vádiratban, de a B.-t a bíróság hivatalból is ellek megfordítása, melynek leggyakoribb alkalma- rendelheti és végzi. A B. dönt része rendszerint
zása a következ Ha már bebizonyítottuk, hogy az ítél bíróság eltt, tehát a tárgyaláson v. fA-nak megfelel B, vagyis ha A van, van is, és ha tárgyaláson történik. Különösen a feleket, tanubebizonyítottuk, hogy ha A nincs, akkor
sincs
kat és szakértket a ftárgyalási elnök, ül. a tárakkor következik, hogy ha
van,
is van, és gyalást vezet biró hallgatja ki. A tanukhoz és a
ha
nincs, akkor A sincs tehát e 4 tétel közül
szakértkhöz a felek és képviselik közvetlenül
A est B, non est non B,
est A, non
est is intézhetnek kérdéseket. A felek által teljesített
non A, csupán az els kett (vagy az utóbbi 2) füg- keresztkérdezóst a bnvádi perrendtartás megengetlen egymástól. B tétel általánosítását a Hauber- gedi, de a gyakorlatban az nem érvényesül.
féle tétel fejezi ki. (V. ö. Stolz, Allgem. Arithmen.
polgári perben. Ámbár az utolsó idtik p. 7.)
ben a B. a polgári perben nagyon közeledett a
5. B. jogi szempontból. I. A bnvádi perben. bnvádi per szabályozásához, ma is vannak még
A B. az a perbeli tevékenység, mely által a bíró- lényeges eltérések a két eljárás B.-i rendszere
ság, illetleg az eljárásra hivatott más hatóság között. A polgári perben érvényesül tárgyalási
határozatára vagy intézkedésére nézve lényeges elv következménye, hogy azok a tényállítások,
valamely tény valódiságát vagy valótlanságát amelyeket az ellenfél a bíróság eltt beismer, valamegállapítják. A bíróság vagy más hatóság a mint rendszerint azok a tényállítások, amelyeket
perben lényeges tény valóságáról vagy valótlan- az eUenfél a nyilatkozásra történt felhívásra nem
ságáról négyféle alapon szerezhet meggyz- tagad, B.-ra nem szorulnak. Éppúgy nem szoruldést a) Saját érzéki észlelete alapján, ami feles- nak B.-ra azok a tények sem, amelyek a bíróság
legessé teszi a B.-t, tehát a birói szemle nem tar- eltt köztudomásúak, vagy amelyekrl a bíróságtozik a bizonyító eszközök közé. b) Más egyének nak hivatalos tudomása van. —- Bizonyítékok a
(a felek, a tanuk, vagy a szakértk) nyilatkozata polgári perben tanú, okirat, szemle, szakért és
alapján. A szakért a létez állapotot megálla- a fél eskü alatti kihallgatása. Ezt az utóbbit a
pítja és annak megítélése céljából véleményt nyil- sommás eljárásról szóló 1893. XVni. t.-c. honovánít, c) Bizonyos egyének vagy tárgyak léte- sította meg nálunk a sommás eljárás alá tartozó
zése, bizonyos tulajdonsága vagy minsége által. perekben a formális eskü helyett. A Pp. a formád) Közvetett, összetett, ill. mesterséges B. útján. lis esküt az eljárás egyik nemében sem alkalEz utóbbi lényege az, hogy a B. tárgyai olyan mazza, hanem csak mint egyezségi esküt engedi
tények, amelyekbl a bizonyítandó tény való- meg. A Pp. szerint a B. olyan ténykörülményekságára vagy valótlanságára lehet következtetni. kel is történhetik, amelyek a tényálUtás valósáHa kizárólag a hatóság belátásától függ, hogy gára vagy valótlanságára alapos következtetést
mit fogadjon el bizonyító eszköz gyanánt és mit engednek ós a bíróság erre néz^'^o a tárgyalás
tekintsen bizonyítottnak a szabad B.-i elmélet egyéb körülményeibl is következtetést vonhat.
érvényesül. Ellenben a kötött vagy törvényes Ez az ú. n. közvetett B. A B.-t a bíróság vagy a
B.-i rendszer van hatályban, ha a törvény hatá- felek kérelmére, vagy hivatalból rendeli el. A Pp.
rozza meg, hogy min bizonyító eszközökkel le- tág jogkört biztosít a bíróságnak. A bíróság hihet élni, ill. ezeket milyen alakban lehet felhasz- vatalból is rendelhet tanúkihallgatást, okirat-felnálni és mit kell vagy legalább mit szabad bizo- mutatást, szemlét, szakért meghallgatását, a fél
nyítottnak tekinteni (igonleges vagy nemleges eskü alatti kihallgatását. A bíróság e hivatalos
törvényes B.-i rendszer). Évezredes tapasztalás kötelessége azonban nem veszi le a felek válláról
kimutatta, hogy a törvényes B.-i rendszer fölada- a B. terhét. A B.-i teher a Pp. szerint azt a felet
tát nem képes megoldani s ezért az újabb korban terlieli, akinek érdekében áll, hogy a bíróság az
minden államban a szabad B. rendszerére tértek állított tényt valónak tekintse. Ehhez képest azoát. A magyar bílnvádi prtts. 324. szakasza is ki- kat a tényeket, amelyek a jog megalapítására
mondja, liogy a bíróság a bizonyítékoknak egyen- szolgálnak, annak a félnek kell bizonyítania, aki
bir a költészet világában is.
tanítóköltészet körében való szerepe nyilvánvaló. De másutt, fleg a regényben és drámában
alkalom nyilik az érvelés minden fajának
is

A

;

b

:

A

;

;

:

B

;

A

B
B

A

B
B

B

A

:

:

:

:

—

Bizonyítók

873

-

Bizonyossáfir

egészségi állapotára vonatkozólag tévedésbe ejtsen, tudva hamis orvosi B.-t használ (Btk. 410. §),
végül 4. azt a községi elöljárót, aki valakinek
erkölcsi viseletérl vagy vagyoni állapotáról haellenzi. Hogy mely tények alapítják meg a jogot, mis tartalmú B.-t ad ki (Btk. 411. §). Kiemelend,
melyek zárják ki létrejöttét vagy sztintetik azt hogy a bncselekmény nem a hamis B. kiállítása,
A JB. felvétele hanem kiadása által követtetik el. Az igazoló B.
meg, az az anyagi jog kérdése.
szóbeli eljárásban rendszerint a perbíróság eltt hamisítása, vagy hamis igazoló B. készítése a
a szóbeli talpalás folyamán töi-ténik. Ez a köz- Kbtk. 71. >;-a szerint büntetend. Az iskolai B.
vetlenség elvének követelménye. Ezt a szabályt (1. 0.) hamisítása a gyakorlat szerint közokiratállítja fel a Pp. is és csak a törvényben meghatá- hamisítás.
Bizonyitvány-hamisitás, 1. Bizonyítvány.
rozott esetekben engedi meg a bíróságnak, hogy
Bizonyosság, a tudáson alapuló meggyzdés.
B. felvételét kiküldött vagy megkeresett bíróra
bízza. Ahizonyüékok szabad mérlegelése ma, mékV A tudás minségétl függ tehát, vájjon e mega polgári pernek is épp úgy alapvet szabálya, gyzdésnek megfelel-e valamely önmagában is
mint a bnvádi pernek. A Pp.-ban éppen úgy, mint megálló igazság vagy sem. Ha a tudás a megismai eljárásunk szerint, a bíróság a tényállás való- merés általános törvényein alapszik, a B. tárgyiságát vagy valótlanságát a tárgyalás és a bizo- lagos ; ha csak egyéni tapasztaláson v. felfogáson
nyítás egész tartalmának szorgos méltatásával alapszik, akkor alanyi. Az alanyi B. erkölcsinek
ítéli meg és meggyzdésének alkotásában tör- is mondható, mert cselekvéseinkben általa vezévényes B.-í szabályokhoz csak a törvényben meg- relni és befolyásoltatni engedjük magunkat ily
jelölt esetekben van kötve. Ezekben a törN^ényes értelemben Inzalomnak is nevezzük. A B. loheiközB.-i szabályokban eltérés van a polgári és a bn- vetetlen és közvetett. Közvetetlen akkor, ha a tudás
vádi per között. Ilyen kivétel pl. a polgári perben önmagában világos fogalmakból vag>' tagadhatataz okulok bizonyító ereje amennyiben a Pp. a lan tényekbl ered közvetett pedig akkor, ha más
köziratoknak és bizonyos meghatározott alakban fogalmakra és tényekre, tehát bizonyításra és kökiállított magánokiratoknak teljes bizonyító ert vetkeztetésre szorul. A bizonyítás hiányossága v.
ad. Hogy azonban a bizonyítékok szabad mérle- elégtelensége bizonytalanságot eredményez, mely
gelése ne vezessen a biró csakis szubjektív, tár- vagy magában a tárgyban rejlik, és akkor a meggyi alapon nem nyugvó bels meggyzdésének ér- ismerés határát jelöli, v. pedig csak segédeszkövényesülésére, a Pp. rendeli, hogy a biró azokat az zeink fogyatékosságából származik és akkor, a
okokat, amelyek meggyzdését elidézték, vagy szerint, amint az érvek túlnyomó súlya vagy melamelyek miatt a B.-t elégtelennek tartotta, az íté- lette, vagj' ellene szól. valószinüséggé vagy valóletben tüzetesen adja el. Bizonyos esetekben a szinüÜenséggé lesz. A megismerés határainak a
fél a per megindítása eltt elleges B--t is kérhet. megállapítása a bölcsészetnek legfontosabb probEnnek különösen akkor van helye, ha valószín, lémája és a segédeszközök gyarapítása és tökéhogy a B. a per folyamán már nem lesz sikeresen letesbítése kezdettl fogva minden tudományos
felvehet, vagy nagyon nehéz lesz. Azonban kutatásnak célja.
helye lehet az elleges B.-nak más esetekben is,
B. a jogi téren nem matematikai vagy apodikpl. ha víilamely dolognak hiányait kell megálla- tikus B., hanem csak a valószínségnek oly mapítani. A bizonyítékok közül a tanúkihallgatás ós gas foka, hogy az ellenkeznek elfogadása, mint
a szemle az, amelyek az elleges B.-feívótelre valószíntlen kivétel a tapasztalati igazságok
alól, észszerütlennek mutatkozik. Az a felfogás,
alkalmat adnak. V. ö. Bizonyosság.
Bizonyiték, minden tény, körülmény vagy hogy csak a tárgyi, az ítél alanj-tól független B.
adat. amely az állítás bizoujitására szolgál. A lehet a bírói ítélet alapja, a törvényes bizonyítási
B. vagy közvetetlen tapasztalásból, vagy mások rendszerek kifejldéséhez vezetett. Ezeknek létanúságából meríthetó: az utóbbi esetben a B. nyege, hogy a törvény elre megállapítja, mily
értéke a tanú hitelességétl függ. Ily értelemben föltételek mellett tekinthet a bíróság valamely
a föltétlen tekintélynek örvend írókból vett idé- tényt bebizonyltottnak a pozitiv bizonyítási elzetek (dicta probantia) is B.-ok, mint pl. a teológiá- mélet szerint a meghatározott föltétel fennforgása esetén a biró a tényt bizonjitottnak tartozik
ban a bibliából vett idézetek, l. Bizonyítás.
Bonyitvány. Valamely ténjTiek bizonyítását elfogadni még akkor is, ha másként van alanyitartalmazó írat, amely a kiállíió minsége szerint lag meggyzdve a negativ bizonyítási elmélet
magán, vagy közhitel B. A magyar Btk. különös elírja, hog>- a meghatározott feltételek hiányávédelembe veszi valakinek egészségi állapotáról ban a bíróság a tényt nem fogadhatja el bízon3ríkiadott s hatóság vagy biztosító társaság eltt tottnak és pedig még akkor sem, ha alanyilag
való használatra szánt orvosi, és a községi elöl- aimak valódiságáról volna meggyzdve, de vijáróság által valakinek erkölcsi viseletérl vagy szont a feltételek fennforgása esetében nem tarvagyoni állapotáról kiadott B.-okat, s bünteti
tozik a tényt bízonjrítottnak elfogadni,ha ez alanyi
1. az orvost, aki ily célra hamis B.-t kiad (Btk. meggyzdésével ellenkeznék. A modem szai)ad
t08. §), 2. azt, aki anélkül, hogy orvos volna ezen bizonyítási elmélet a jogi B.-hoz nem tárgyi, hanem
minséget színlelve, vagy más orvos nevében alanyi B.-ot követel vagyis a bírónak észszer okovag>' költött név alatt a mondott célból B.-t ad ki, kon njnigvó személyes meggyzdését. A mai
vagy valódi orvosi B.-t meghamisít (Btk. 409. §), perjogokban csak azon tényekhez fzdik a B.
3. azt, aki a végett, hogy valamely hatifeágot minsége, amelyeknek valósága már magában
1. azok a
vag>' biztosítás esetében a biztosító társaságot véve is kétségtelen. Ide sorolhatók
a jogot érvényesíteni akarja, ellenben azokat a tényeket, amelyek az érvényesített jog létrejöttét
kizárják vagy a jogot megszüntetik, annak a félnek kell bizonjitania, ki a jog érvényesítését
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tények; melyeket a biró hivatalosan észlelt 2.
melyeknek valóságát általánosan érvényes (fizikai, élettani stb.) okok alapján bizonyosnak kell
;

3. más hatóságoknak oly intézkedései,
melyeket ezek a bírósággal hivatalosan közöltek
4, végre az ú. n. köztudomású tények (1. o.). Mindezek a tárgyi B. fogalmi körébe esnek, miért is
ezek bizonyítása felesleges és csak hátráltatná

tartani
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;

az eljárás befejezését. L. Bizonyítás.
Bizottság, megbízott testület, állami, törvényhatósági, községi, egyleti stb. mködés folytonos
végzésére (állandó B.) vagy csak meghatározott
elintézésére, elkészítésére vagy megvizsgálására (ad hoc B.). A megbízást a B. közvetlenül
a választóktól, illetleg a kinevez hatóságtól
nyeri vagy pedig attól a nagyobbszámú testülettl, mely öt megszabott míiködés végzésére saját
kebelébl kiküldi. Az utóbbiakat nevezik sajátképeni értelemben B.-nak. Ezek célra és jellegre
ismét igen különbözk. Lehetnek pusztán elkészíti a megbízó testület határozatainak, tájékoztató, javaslattev, indítványozó joggal lehetnek
a határozatok végrehajtására hivatva (végrehajtó
B.)
fel lehetnek ruházva a végleges határozás
jogával is. Közéletünk igen különböz alakban
ismeri a B.-okat. Az országgylés mindkét házának számos B.-a van, mink az összeférhetetlenségi, mentelmi stb. B. s a különböz szak-B., melyek a plenáris tárgyalás anyagát elkészítik.
Legfontosabb az országgylés B.-i közül a közös
ügyek tárgyalására kiküldött országos B. (delegáció). Igen nagy száma mködik a B.- oknak közigazgatásunkban, fként a törvényhatósági és a
községi autonóm életben, a társadalmi és a tudományos egyesülések és mozgalmak terén, a kereskedelmi társaságoknál stb. Gyakori a B.-i eljárás
ott, ahol különböz érdekkörök (pl. munkaadók
és munkások) képviseliket kell közös érdek
ügyeik tárgyalására egyesíteni. Al-B. a B. kebelébl alakított kisebbszámú B., mely magával a
B.-gal rendszerint olyan viszonyban van, mint
emez az eredeti, a megbízó testülettel. A B.-ok,
al-B.-ok mködésükrl egyes esetekben vagy \A()s.zdikovkmt jélerdések útján adnak többnyire számot az ket kiküld hatóságnak, gylésnek vagy
testületnek. B jelentés szóval vagy írásban történhetik s rendszerint a B. elnöke és eladója ter-

ügy

;

;

:

mködése tartja fenn, de annak és tehát
ajoguak sbirói mködésnek elfeltételeit a rendrség teremti meg, melynek ezt az ágazatát B.-irendörségnek nevezzük. A B.-i rendrség a birói mködéstl abban különbözik, hogy a jognak nemcsak
eszményi uralmát biztosítja, mint a bíróság, mely
a jogellenes tényt megtorolja, hanem a jogvédte
állapotokat tényleg küls hatalommal is fenntarthatja, azok jogellenes megzavarását folytonos éber
rködéssel megakadályozva, a büntetend cselekmény elkészületeit s a kísérletet csirájában
nyomja el. L. Rendrség.
Biztonsági ajtó, az aknába esésbl származó
balesetek elhárítása céljából a személy- és teherfelvonók aknáinak nyílásaira szerelt ajtók, amelyek csak akkor nyithatók, ha a felvonó az illet
a bíróság

emeleten

áll.

Biztonsági határjel. A vasutaknál az állomási
vágányok helyenként kitérk segélyével egy-

másba

futnak,

egymáshoz csatlakoznak. E csatla-

kozások közelében B.-lel van megjelölve a hely,
ameddig az egymással szomszédos vágányok
egyikén még járómüvek állhatnak és emellett
még a másik vágányon járó müvek szabadon
közlekedhetnek. Ezen a helyen rendes nyomtávolságú vasúton a két vágány középvonalának
egymástól 4'00 méterre kell lennie, amely méret
az rszelvény szélessége. E hely megjelölésére
a két szomszédos vágány sínéi közé fehérre meszelt fagerendát vagy síndarabot szokás alkalmazni. Némely vasút erre a célra éjjel kivilágítható jelzket használ.
Biztonsági körlet, az az öv, amelyen belül valamely csapatnak a biztonsági szolgálatot végeznie

kell.

Biztonsági lánc (vasúti kocsiknál), I. Tartaléklánc.

Biztonsági örök, 1. rszolgálat.
Biztonsági rendszabályok (Sichernde Massnahnien; mesures de défense sociale), oly intézkedések, melyek a bntettes, illetleg a bnözésre
hajló egyén különleges állapotához s ebbl folyó
közveszélyességéhez (1. 0.) igazodva, ez egyénekkel szemben a társadalom biztosítását célozzák.
Ez a cél bent van ugyan a büntetés (l. 0.) fogalmában is, de a büntetés mégis elssorban a bncselekmény súlyához és a bnösség mértékéhez
jeszti el.
alkahnazott megtorlás. Az utolsó évtizedekben a
Bizovac, adók. Vercze vm. eszéki j.-ban, (1900) büntetések folytonos enyhülése azok védelmi
1225 horvát -szerb lak. vasúti állomás, posta-, táv- jellegét mindinkább háttérbe szorította, minek
író és telefonállomás.
következtében a más tényezk (alkoholizmus,
Bizsergés (lat., formicatio), l. Elzsibhadás.
nyomor terjedése, az erkölcsi érzék gyengülése,
Bizserkór. így nevezték el rossz magyar ki- a családi kapcsok lazulása stb.) folytán fejld
fejezéssel nálunk a bár ritkán, de mégis elfor- bntettes osztály ez okból is nemcsak számban,
duló anyarozsmórgezésen alapuló, járványszerüen de fólelmetességben is folj^on gyarapodott. Ez a
fellép betegséget, mit a fül, az orr és az ujjper- megdöbbent tapasztalat arra indította a legutolsó
cek száraz üszkösödése jellemez. Ezt az üszkösö- idk gondolkozóit, hogy a társadalom nagyobb
dést a megtámadott részek bizsergése, érzéketlen- nyugalma érdekében a bnösség elleni küzdelemsége elzi mog (1. Anyarozs).
ben a büntetés helyett és a büntetés mellett más
Bizt. (azaz biztosan) nyerni, sportkifejozés, azt eszközöket keressenek. így jutott el a modern
jelenti, hogy egy versenyló, bár nem könnyen, de büntetjogi tudomány a B. fogalmához, amely
mégis látható fölénnyel elzi meg társait a célvo- intézkedéseket az 1896. évi svájci büntettörvénynalban.
tervezet kísérelt meg elször törvényhozásilag
Biztonság, az egyeseknek, társadalomnak s ál- értékesíteni. A B. a bncselekmény megelzése vélamhatalomnak az íiz érzése, melyet a jog uralma gett, tehát elzetesen jönnek alkalmazásba célteremt meg. A jog uralmát végs esetben ugyan iuk nem a megtorlás, hanem az átalakítás, a
;

;
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gyógyító kezelés, az ártalmatlanná tétel. Fogalmilag a biztonsági intézkedés addig tart, míg a
veszélyes állapot ezt szükségessé teszi, tehát az,
szabály szerint, hatáiozatlan tartamban rendelend el. A B. az ú. n. közveszélyesekkel szemben alkalmazandók ilyenek a pszihopatikus közveszélyesek (tiz elmebetegek, csökkent szellemi
értékek, alkoholisták stb.) s a szociálpatologikus
állapotuknál fogva közveszélyesek (a hivatásszer bntettesek, egyes sokszoros visszaesk,
szokásszci-ü csavargók és koldusok, a foglalkozásnélküli kétes exisztenciák, a perditák ki:

;

tartottjai stb.).

Ez idó szerint az 1908-iki svájci, az 1909-ild
német s az 1909-iki osztrák biintettörvénykönyvtervezetek kísérlik meg a B.-kal való védekezést,
dologházak, rizetben tartás stb. által. Tekintette! a személyes szabadság érdekeire, mindenesetre
szükséges, hogy a B. feltételeit és tartalmát törvény hatí'irozza meg s hogy a B.-at meghatározott
feltételek mellett a bíróság alkalmazza.
Biztos (polgári), a rendrség flgyeló, megelz,
felderít mködésének fontos közege. A B.-ok
polgári ruhát viselnek ós mködésökben a tiszti
személyzet által kiadott szóbeli vagy írásbeli utasítások szerint járnak el. Költségmegtérítést és
napidíjat külön kapnak, ha a megállapított rendri
tei-ületen túlteljesítenek szolgálatot.

Nagyobb biin-

cselekmények felderítése körül tett szolgálataikért
pénzbeli jutalomban részesülnek. L. Detekiiv, KiUji biztos. Kormánybiztos.
Biztosítás, (lat. assecuratio, ném. Versicheng, franc, assuranee, ol. assicurazione), annak
kárnak az elhárítását célozza, amelyet valaki
tennészeti esemény, emberi cselekmény következtében gazdasági javaiban, testi épségében v.
harmadik személy halála következtében szenved
a B. által a véletlen esemény v. elhalálozás által
okozott kár egész teljességében nem az egyest
sújtja, hanem nagy köiTe oszlik fel. B.-ra nem alkalmasak sem azok az események, melyek soha be
nem következnek, mert ilyen B.-t senki igénybe
nem venne, sem azok, amelyek c^ak kis körlien,
V. csak bizony ce vidékeken fordulnak el, mert
ilyen B. természetszerleg igen sokba, esetleg
annyiba kerülne, mint maga a veszteség. Az, aki
a B.-t magára vállalja, azaz aki kötelezi magát
a biztosított esemény bekövetkeztével beállott
kárt megtéríteni, a Hztosüó; az, akinek javára
a kártérítés kiköttetett a biztosított vagy szer-

Biztosítás

a kötelez vagy kényszer-B..
törvény v. rendelet mindenkinek meghagyja, hogy csakis az állami stb. biztosító-intézetnél biztosítson, de elképzelhet oly kötelez v.
kényszer-B. is, midn a törvény vagy rendelet
a kényszert a biztosító társaságok közelebbi megjelölése nélkül ehrendeli. Ilyen kötelez B. nálunk
az árvák tüz-B.-a, melyet a belügyminisztérium
kötelezleg rendel el, hogy minden árvák tulajdonát képez ingatlan okvetlenül biztosítva legjen,
A kötelez v. kényszer-B. ellentétje a legtöbb államban szokásos önkéntes J5.,amídönmindenkinek
tetszésére van bízva, hogy kössön-e B.-t v. sem.
Mennél hátramaradottabb gazdaságilag egy ország, annál inkább él lakossága ezen jogával esnem
biztosít. A magán-B. -i vállalatok v. részvénytársasági V. kölcsönösségi alapon mködnek. A részvénytársaságnál a biztosított elre meghatározott
díjat fizet és az üzlet végeredményében nincs érdekelve, mert úgy az üzleti nyereség, mint az üzleti
veszteség egyesegyedül csakis a részvényest illeti,
illetleg terheli. A kölcsönösségi alapon nyugvó
biztosítólcnál a fél csak ú. n. elzetes díjai fizet, ha
ez az üzleti év végén a károk és költségek fedezetére nem bizonynlt elégnek, a biztosítottakra
pótdíj (utánílzetés) vettetik ki és ha ez sem elég,
a függben lev kártérítési összegek a rendelkezésre álló anyagi er arányában leszállíttatnak,
miáltal a biztosított egyúttal biztosító is, mert az
sal jár rendesen

amidn

üzlet

minden esélyét is magára vállalja. Az áUarai,

országos stb. B.-i vállalatok leginkább a kölcsönösség elvén alapulnak. B.-i vállalatok alapítása
és mködése a legtöbb államban bizonyos törv^ényes formaságokhoz van kötve. A B.-i vállalat
köteles a B. ügyletek minden ágára néz%'e, amelylyel foglalkozni kíván, külön-külön
legalább
200,000 korona B.-i alapot kimutatni a eógbiróságnak. Sok államban csakis ktüön engedély
alapján lehet B.-i vállalatot alapítani (engedélyezési rendszer). A megalakult B.-i vállalatok több
helyen állami ellenrzés alatt állanak. Az ellenrzést külön e colra felállított állami ^J5.-í^ hivatalok végzik. Nálunk Magyai'országban a B.-i ügyletet és így a B.-i vállalatokat is csak a kereskedelmi törvény (1875. XXXVII.t.-c.) 45.3-514. §-ai
szabályozzák az állami felügyelet és ellenrzés
céljára azonban még csak törvényjavaslat-tervezetek készültek. Megfelel rendezés nagyon Idvánatos volna, úgy a biztosító társaságok, mint a
biztosítottak érdekében ; sok B.-i csalást is lehefél- (Íj- alább Életbiztosítás.) A biztosítás tetlenné tenne, mert a biztosító társasággal szemlehet állami B. vagy magán-B., amint a biztosí- ben sok ember nem retten vissza olyan tettektl,
tást az állam maga v. magánvállalatok (részvény- amelyek az üzletet kommipálják.
társaságok V. szövetkezetek) zik. Az állami B.
A B. két nagy csoportba osztható a) dologi ill.
alfajai az országos, mnegyei, járási, városi és tárgyi B., amidn a B. tárgya valamely dolog v.
községi biztosítók, amint a biztosító az ország, a tárgy ; ezt a csoportot elemi v. kár-B.-nak is nevmegj'e, a járás, a város v. község maga, utóbbiak, vezik b) személyi B., midn a B. tárgj^a az ember
ha csak 1 2 falura terjednek, az úgynevezett élete, épsége v. egészsége ezt a csoportot élet-B.parasztbiztositó egj-esületek. Mennél tósebb terü- nak is nevezik. A mi törvényünk ismer 1. kárletre szorítkozik a B., annál válságosabb lehpt az B.-t 2. élet-B.-tés 3- viszont-B.-t
üzlet lefolyása, mert a B.-i üzlet egészséges fejKár-B. alá sorozandó a tz-, jég-, szállítmány-,
ldésének
feltétele, hogy mennél nagyobb körre üveg-, betöréses lopás elleni B., a hitel-, kezesterjedjen. Azért prosperálnak is a nagy biztosító ségi, óvíidék-, eltulajdonítás, lopás, htlen ketársaságok, mert nemzetköziek és mint ilyenek zelés és sikkasztás elleni B., a tárgyakra vonattöbb államban, sót több világrészben is folytatják kozó szavatossági, valamint az automobil-B. és
üzletüket. Az állami, országos, vmegyei stb. B.- ezen itt felsorolt B.-i ágazatok alfajai és módo;

;
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állat-B., házbórveszteség elleni

harangok ós gépek törése ós vízvezetéki ká-

rok, árvíz-, belvíz-, esö-, vihar-, szél-, fagy-, szárazság, rozsda-, üszög-, valamint rovarkár elleni
B., úgyszintén a többi legújabb kár-B.-i problémák ós kísérletek.
Élet-B. alá tartoznak az összes élet-B.-ok minden módozatai, a járadók-B., a jelzálogos élet-B.,
a munkás-B. összes válfajai, betegség-, aggkor-,
rokkantsági és nyugdíj-B., a baleset- és a szemé-

lyekre vonatkozó szavatossági B.
Yiszont-B. alá sorozandók a kár- és az óletB.-ra vonatkozó viszont-B.-ok.
Biztosító-vállalatnál a legfontosabb a

Ttíilsö ós
küls szervezés abból áll, hogy
helsö szervezés.
mennél több ügynöke (1. o.)
lehetleg az ország

A

—

—

legyen a
minden jelentékenyebb helységében
vállalatnak. Egy bizonyos számú ügynök egy föügynökség alá soroztatik, több föügynökség egyGgy vezérügynökség vagy fiókigazgatóság alá tartozik, míg azután az utóbbiak a központi igazgatósággal állanak összeköttetésben. Ez a szervezés
képezi az ügynöki hálózatot. A bels szervezés áll
az irodából, a technikai és kereskedelmi könyvvivösógbl és kárfelvételi osztályokból. Igen fontos a könyvvitel, amelynek alapján a mérleg épül
fel. Az összes pénzintézeti mérlegek közül a legnehezebben áttekinthet és ellenrizhet a bizto-
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latnak a biztosító könyveibe történt bevezetését ; st megtörténtnek tekinti ezt a bevezetést
már abban az esetben is, ha a biztosító a B.-i ajánlatot annak kézhezvételétl számított 48 óra alatt
vissza nem utasította, amely esetben a B., az ajánlat elküldését vagy átadását követ napon déli
12 órakor veszi kezdetét (k. t. 468. §). A kötvény
tartalmazza a B.-i feltételeket, melyek úgy a biztosító, mint a biztosított jogait is körülírják, valamint a biztosított által fizetend B. -díjat- A B.-i
szerzdés érvénytelen akkor, ha oly vagyoni hátrányt kíván elhárítani, amely a biztosítottat a saját V. az ügyletet megköt harmadik személy tiltott cselekvénye folytán érheti, tov. érvénytelen,
ha oly eseményre irányul, amely akkor már bekövetkezett volt és errl, v. arról, hogy az többé be
nem következhetik, a felek tudomással bírtak.
Az érvényes alakban ós módon létrejött B.-t is a
biztosító megtámadhatja azon az alapon, hogy a

vagy a helyette szerzd fél a B. megkötésekor oly fontos körülményeket elhallgatott
vagy valótlanul adott el, amelyek a B. elvállalására befolyással lehettek, feltéve, hogy a biztosítónak ezeki'l a körtümónyekröl egyébként
már tudomása nem volt. A biztosított olyan esetben azonban, amelyben a biztosító által eléje terjesztett kérdív kitöltésére szólíttatik fel, csak a
kérdpontokra adott feleletek valóságáért felel.
si íó-vállalatok mérlege. Fleg áll ez a tartalékokra Ez a biztosított közlési kötelezettsége.
nézve. Az egy évben bevett díjak, ha azokra kár
I. Kárbiztosítás.
nem esett, ugyanis nem képezik azonnal a vállalat nyereségét. A vállalat köteles azokból azt a
A kár-B. tárgya minden lehet, aminek a
részt, amely a mérleg zárlata utáni idre esik, a biztosítottra nézve pénzben kifejezhet értéke
jöv évre átvinni. Ez különösen áll a kár-B.-i van (k. t. 468. §). A B.-i ügylet megkötése jeágazatokra, hol ezen díjtöredékek mint díjátvite- léül rendszerint B-i kötvényt állít ki a biztosító,
lek szerepelnek a tartalékokban. E tartalékok ki- amelynek kiállítását a biztosított különben köszámítása rendkívül nagy munka, amiért is több vetelheti is és amelynek magában kell foglalni a
állam átlagosltását engedélyezte. Ausztriában pl. felek neveit, a tárgyat, az eseményt, a B.-i ösza tzágazatban meg van engedve az évi tiszta szeget, a B.-i díjat, a B. kezdetét és végét és a
díjbevétel 40°/o-át tartalékolni, nehogy azt tétel- kiállító aláírását. JB-i összeg az az összeg, amelyrl tételre kelljen kiszámítani. Minden jól vezetett nek erejéig a B. tárgya bizonyos esemény ellen
B.-i vállalat azonban nem elégszik meg 40''/o-kal, biztosíttatik. Ez a B.-i összeg azonban kár-B. -nál
hanem 50— 60°/o-ot, st ennél is többet he- nem fejezi ki azt az összeget, amelyre a biztosílyez tartalékba. Még fontosabbak a tartalékok az tott a kár bekövetkezte esetében feltétlenül igényt
élet-B.-nál, hol hosszú évsoron át gyjtend a tarthat. Csakis az ú. n. érték-B.-ok esetében, medíj, hogy abból az esedékességek fedeztessenek.
lyekben az ú. n. taksált kötvények állíttatnak ki,
Az összes ágazatokban az üzleti évben elfordult, fizettetik ki a B.-i összeg a biztosítottnak annak
de annak zártáig ki nem ílzetett károk összegei kutatása nélkül, hogy mi volt az elpusztult tárkdrtartalékba helyozendök. Minthogy a B.-i üzlet gyak valóságos értéke. Minden más esetben a
rendkívüli esélyeknek van kitéve, egyéb tartalé- biztosított bizonyítani tartozik a megsemmisült
kok, mint tke-, nyeretnény- és értékpapirok ár- vagy megrongált tárgyak értékét és az elszenvefolyamingadozási tartalékok, továbbá ingatla- dett kár nagyságát és ennek megtérítését igénok- és kétes követelések stb. tartalékok is alakí- nyelheti a B.-i összeg keretein belül. Ebben az
tandók, hogy a vállalat minden eshetségre ké- irányban ismerjük még az ú. n. túl-B.-t és a többszen álljon és a legnagyobb megrázkódtatást v. szörös B.-t. Túl-B. az, amelyben valamely tárgy
igénybevételt elbírhassa. Ez okból ott, hol az ál- valóságos értókén túl biztosíttatik, amely esetlami felügyelet megvan, a mérleg és nyereség- ben a B. rendszerint csupán a valóságos értéken
es veszteség-számla ellenrzése a felügyel-hiva- felüli részében érvénytelen, egészében az ilyen
tal
feladata.
B. csak akkor lesz érvénytelen, ha a túl-B. bebiAki B.-t akar kötni, kívánságát B.-i ajárdat- zonyíthatülag rosszhiszemUleg történt. Tóbbszöban (bevallásban) jelenti ki, amelyet Írásban rös-B- akkor áll el, ha ugyanazon tárgy ugyanbead.
B.-i ügylet érvényességéliez a kereske- azon esemény ellen több társaságnál biztosíttatik.
delmi törvény azt kívánja, hogy az írásbeli szer- Az ilyen B. egész összegeiben érvényes lesz, ha
zdésbe foglaltassék. Az írásbeU szerzdéssel a B.-i összeg a tárgy értékét meg nem haladja.
egyenlnek tekinti azonban a biztosító által ki- Ellenkez esetben azonban csak a tárgy teljes érállított kötvényt (bárcát) vagy az elfogadott aján- téke erejéig felelnek a biztosítók és pedig abban az

f

A

biztosított
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aránybcui,amelyben az általuk biztosított összeg az
egész B.-i összeghez áll. Ha pedig valamely tárgy
QgyanazoD idöro és ugj-anazon esemény ellen újból biztosíttatik, akkor a késbbi biztosító csak azon
értéktöbblet erejéig felels, amely a korábbi B.
által

még nem jelentkezik biztosítottnak. Megem-

lítést

érdemel, hogy az a körülmény, hog>' a biz-

valamelyik biztosító
igényeirl a káreset bekövetkezte után lemond, a többiek jogaira és kötelességeire semmi
tosított többszörös B.- oknál

elleni

befolyással nincsen.
B.-díj az az összeg, mely szabad egyezkedés
útján a B. ellenszolgáltatása gjanánt kötelezte-

tea Az els

B.-díjat

a

biztosított

feltétlenül

megfizetni köteles. Ellenben a ^^sszatér idEzakokban (havi, negyedévi, félévi vagy évi részletekben) fizetend többi díjak nem fizetése folytán a B. hatálytalanná válik, úgy hogy ilyen
esetben sem a biztosító nem követelheti a B.-i
díjat, sem a biztosított a B.-i összeget. Az erre
vonatkozó törvényes rendelkezés igen nagy fontossággal bir a gyakorlati életben, mert igen sok
esetben a díj nem pontos fizetése következtében
elesik a biztosított a B.-i összegtl. Életbiztosításoknál a törvény kifejezetten rendeli, hog>' bármely díjfizetés a lejárattól számított 30 nap alatt
is joghatályosan flzethetó. A biztosított esemény
bekövetkeztét a biztosított a biztosítóval haladéktalanul közölni tartozik, aminek elmulasztása
azt vonja maga után, hogy az ebbl a biztosítóra
háruló vagyonjogi hátrányokért felels.
A kárösszeg megállapítása azon érték szerint
történik, amellyel a biztosított tárgyak a megsérülés V. megsemmisülés idejében bírtak. A kármegállapítást a kárfeljelentéstl számított 15 nap alatt

a biztosító szakérti szemlén állapíthatja meg. Ha
ezt a biztosító elmulasztaná, ugj'anezt teheti a biztosított. A kármegállapításig a biztosított tárgy
mibenlétében változtatást tenni nem szabad. Szokásban van a kármegállapításra nézve a B.-i
feltételekbe azt kikötni, hogy a kárt a felek
Ezakbecsü útján állapithatják csak meg. Szakbecsü akkor forog fenn és akkor kötelez a biztosítottra, ha az mind t, mind a biztosítót kötelezóleg köttetett ki és ha az szabályszeren megtartatott. Ha a szakbizottsági becs csak feltételesen köttetett ki vagy ha szabálytalansággal
fc^anatosittatott, akkor az a biztosítottra nem
kötelez ée a biztosított nagyobb kárt igazolhat
más módon, pl. bírói becsüvel. Kárösszeg kifizetésére nézve a B.-i szerzdés kikötései az
irányadók, ilyen megállapodás hiányában pedig
a kámegállapltástól számított 15 nap alatt fizetend. Ha téljes kár esete forog fenn, akkor
a B.-i öeszeg a kötvény kiadása ellenében fizettetik ki a biztosítottnak és a B. megsznik, ellenben részbeni kár esetében a B. a kár által nem
érintett részében, ha más megállapodás nem tortónt, továbbra is hatályban marad. A kárösszeg
kifizetése által a biztosító a törvény erejénél
fogva mindazokba a jogokba lép, amelyek a
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désben megjelöltetett és B. csakis erre a kijelölt
helyre bir foganattal, minden helyváltozás eszerint a biztosítónak bejelentend és csak akkor
hatályos, ha azt a biztosító jóváhagyólag tudomásul vette. Tulajdonváltozás esetében azonban
a B.-i szerzdés minden jogokkal és kötelességekkel minden újabb bejelentés és a biztosító
beleegyezése nélkül is átmegy az új tulajdonosra,
ha csak a szerzdésben az ellenkez ki nem köttetett. Változás a biztosított épületben, mely által
a tzveszély fokoztatik, bejelentend a biztosítónak és ha ez az értesítés folj-tán ki nem jelenti,
hogy a szei^dést fenntartja, a B. megsznik.
Tüz-B. A tz-B. célja, hogy B.-t nyújtson azon
kár eUen, amely tz vagy vUlámütés, valamint
az ennek következtében foganatosított oltás, lebontás vagy szükségesnek bizonjTÜt kihordat által okoztatott ésa biztosított tárgyak megsérülésé-

ben vagy megsemmisülésében áll. Robbanásoknál
csak az általa keletkezett tzkár tartozik a B. alá,
ha a robbanás által való pusztítás ellen külön
robbanási B. nem vállaltatott. A biztosított épületbe vezetett világító légszesz felrobbanása által
okozott kár azonban tzkárnak tekintetik. Pénz,

értékpapírok,
viteli

mindennem irományok

könyvek a B.

alól ki

és üzlet-

vannak zárva.

Arany- és ezüsttárgyak, drágakövek, órák, gyöngyök, csipkék, hímzések, festmények, rézmetszetek, szobrászmüvek és más egyéb tárgyak, melyek kedvtelési vagy mértékkel bimak, csak
akkor vannak biztosítva, ha a B.-i kötvényben
egyenesen és külön meg vannak nevezve. A tz-B.
nem terjed ki hadi események által okozott károkra és oly károkra, melyek fegyveres ertl v.
törvénytelen erszaktól való megtámadás, polgári zavargás, lázadás, a tz korlátozásán kívül
való más célok érdekében kiadott hatósági rendelet, földindulás vagy a biztosított fél vétkes gondatlansága következtében támadnak vagy éppen
a biztosított fél által szándékosan vagy legalább
tudtával idéztetnek el. Ha háztartási v. vala-

h

mely

tz

vagj'
befolyáipari s üzleti célból
kitett valamely tárgy ennek következtében kigyulad vagy megsérül, akkor csak a többi

sának

tárgyakban ezáltal támadt kár téríttebiztosító-vállalatra nézve kiváló fontossággal bir, hogy minden helység viszonyait,
melyben tz-B.-okat szándékozik eszközölni, pontosan ismerje. E célból ezen helységekrl helységleírásokat készíttet, amelyekben a helységnek
biztosított

tik

meg.

A

építési módszere,

az

épületek tetzete, alépít-

ménye, a fennálló tüzrendészeti viszonyok és minden egyéb más körülmény, amely a B.-ra befolyással van, körül van írva. Ezen helységleírások,
valamint a helységekben elfordult tzesetek

m^

a B.-i
és természete alapján állapinak
Cseréptetö után a díj rendszerint a legolcsóbb, zsindely után drágább, szalma és nád után
legdrágább. Az alépítményre nézve k- v. téglaépületeknél a díj a legolcsóbb, vályog vagy kevert anyagnál drágább, faépítménynél pedig a
biztositottot egy harmadik ellenében netalán legdrágább. Függ továbbá a díj nagysága az épümegillethetik. B.-i igények attól az idtl számí- letben zött meetersógtól is, valamint a benne
tott egy év alatt évülnek el, amelyben az igények elhelyezett készletek tzveszélyessógétól ós végre
érvényesíthetók voltak. A B. helye az a hely, a szomszédságtól. A tz-B. rendesen 2 n^y csoamely a biztosított tárgyak helyéül a B.-i szerz- portba, az ingók és az ingailanok B.-ára oszlik.
száma
díjat.

;
:
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de vannak más megkülönböztetések, illetleg alilyenek épületek, házi bútorok,
osztályok is
lakásberendezések, szalmás mezei termények,
cséplgépek, dohány, állat-állomány és az itt meg
nem nevezett egyéb ingóságok B.-a. Egy másik
nagy csoportot alkot a gyárak és ipartelepek B.-a,
az erdk B. -a és a mezgazdasági J5.,amellyel a mezei termények és a gazdaságok felszerelései az állat-állománnyal együtt biztosíttatnak. A legfontosabb az átalány- (törzs-)B., amellyel a gazdaságban lev összes ingók,8t a még lábon álló kalászos
termények is minden állapotban, addig, amíg a gazdaságot el nem hagyják, biztosítva vannak. Ez a
B.-i módszer Magyarország gazdasági viszonyain
igen sokat lendített, mert a B.-t igen olcsóvá és
kényelmessé tette. Az átalány-B.-t a Generáli
biztosító-társaság kezdeményezte legelször Magyarországon és innen indult az ki világot hódító
útjára. Minthogy a gyárak és különösen a milliókat ér nagy gyárak minden tekintetben súlyos
kockázatot képeznek a biztosító társaságokra, a
nagyobb biztosító-vállalatok egj gyár-B.-i egyezményt kötöttek, amelynek alapján minden gyárB.-t maguk közt felosztanak, hogy ilyeténképen
egy-egy biztosító-társaságra kevesebb összeg
kockázat jusson. Tz-B. egy vagy több évre is
köthet több éves B.-nál a társaságok bizonyos
engedményt vagy ingyenévet engedélyeznek. Ingók, különösen készletek egy éven alul biztosíthatók, de ezek a B.-ok aránylag drágábbak, mint
az egész évi B.-ok. A tz-B. kiegészít részét képezi a tüz folytán szenvedett lakbér- vagy üzemveszteség B.-a (chomage-B.). Cukor-, sör-, szesz-,
keményít- és hasonló gyáraknál, hol oly könnyen
romló anyagokat dolgoznak fel, amelyek, ha a
gyárban kiütött tz következtében fel nem dolgozhatók, részben vagy egészben hasznavehetetlenné válnak, dívik, hogy ezeket a nyers vagy a
;

:

;

már

feldolgozás alatt

lev anyagokat

ilyen eshe-

tségekre, azaz értéktelenttésükre külön biztosítják. A tzkár nagyságát kárbecslés útján állapítják meg a kártérítést azonban csak akkor szabad a károsult félnek kifizetni, ha az a hatóság
által elírt ártatlansági bizonyítványt (1. o.) be;

mutatja.

Jég-B. esetén a biztosító társaság B.-t nyújt
azon károk ellen, melyek a biztosított terményekben jégverés által okoztatnak. A földek dülnkénti
pontos leírását bele kell foglalni a kötvénybe. A
B. kizárólag csakis a jégverés által okozott károkra terjed ki. A B.-ból tehát minden más elemi
csapások, növénybetegségek stb. által okozott károk ki vannak zárva, gabonánál csupán a síkhójnak megsérülése miatt kártérítés nem jár, hanem
a kárpótlandó terményeknek a jég által annyira
összetörve kell lenniök, hogy ezen sérülés következtében a nedvek keringése akadályozva, v. egészen meggátolva, v. érett gabonánál a mag a kalászból némileg kiverve legyen. SzUnél és komlónál a B. csakis a gyümölcsre terjedhet és ennélfogva csak az elvirágzás után kezddik. Takarmány- és cukorrépánál a B. jún. 15. kezddik
komlónál csak a csúcs kinövése után. A B. tart
gabona, gumós-, olaj- és kereskedelmi növényeknél míg a földben gyökereznek. Dohánynál az
anyalevelek befejezett leszedéséig, szöliönól pedig,
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míg a fürtök a tökén függnek,

tart a B. érvénye.
B. azonban minden köríUmény között ugyanazon évi okt. 31. déli 12 órakor megsznik. A
díjazás szempontjából a biztosítható termények
nyolc osztályba osztatnak. Az I. osztályba tartoznak a különféle takarmányok és takarmányfüvek a Il.-ba a tengeri (kukorica), takarmányrépa
és burgonya a Ill.-ba a búza a IV. -be kétszeres,
rozs, árpa, zab és zabos bükköny
az V.-be az

A

;

;

;

;

olajnövények, lenmag, hüvelyes vetemények, cukorrépa, magbüklíöny, köles és hajdina; a VI. -ba
a cirok, kender, kendermag, len, heremagvak,
mák, rizs és egyéb kereskedelmi növények; a
VII. -be a
és komló a VlII.-ba a dohány.
Olaszországban és Franciaországban virágok,

szU

;

szederfalevelek, paradicsom és egyéb gyümölcsök
is biztosíthatók jégverés ellen. Az összes B.-i ágazatok között a jég-B. a legveszélyesebb, mert végeredménye kiszámíthatatlan és néhány jégverés
évtizedes statisztika véleményét romba dönti.
Nálunlí is elfordult már, hogy egy milliók felett
rendelkez biztosító intézetet egy jéges két nap
alatt tönkre tett. Több helyütt megkísérelték a
jég-B. -t es, vihar, szél, fagy, szárazság, rozsda,
valamint rovarok által okozott károkra is kiterjeszteni, ezek a kísérletek azonban eddig mind

kudarccal végzdtek.
Szállítmány-B. Az összes B.-i ágazatok közt
a szállítmány-B. a legrégibb és sokféleségénél
fogva a legnehezebb ós legérdekesebb B.-i ágazatok egyike. A szállítmány-B. 4
csoportba
oszlik, és pedig a tenge^'i, folyam és belvizi, szárazföldi és érték-B.-ra. A két els csoport hajóB.-nak is neveztetik. Minden fcsoport ismét 2
alosztályra oszlik és pedig a szállító eszköz
(casco) és a szállított javak (cargo) jB.-ára.
Ezenkívül van még az ú. n. telelési É., amidn
a hajó nem indulhat, hanem hónapokon át befagyva a téli kikötben vesztegel.
Tengeri B. A B. tárgyát nemcsak a hajótest
(casco) és annak felszerelése vagy a rakomány
(cargo) képezheti, hanem a hajó- vagy a rakományra felvett kölcsön, továbbá a fuvardíj, szénkészlet, remélt haszon, a jutalék, vámok és egyéb
költségek, st minden pénzben megbecsülhet, a
hajóhoz V. rakományhoz
érdek. A B. kiterjed mindenféle tengeri veszélyre, vagyis olyan
körülményekre, melyelmek a tengeren való bekövetkezése sérülést, értékcsökkenést vagy tel-

f

fzd

megsemmisülést vonhat maga után. Biztoazonban olyan károk, melyek
patkányok, egerek v. más férgek által okoztatnak, melyek a rakomány természeti tulajdon.súgainál fogva, mint rothadás, penészedés, beszá-

jes

sítva nincsenek

radás, feíforrás, rozsdásodás, olvadás, elpárolgás,

természetes csurgás stb. folytán állnak el, tov.
nincsen biztosítva a hajónak az a része, mely a
rendes használat folj'tán elkopik, elrothad, elszakad V. eltörik, valamint nincsenek biztosítva azon
károk sem, amelyek szándékosság vagy vétkes
gondatlanság következményei. A károk megállapítása rendszerint igen nagy nehézségekkel jár,
miután legtöbbször a biztosítók és a biztosítottak
laklielyétöl igen távol es helyen veendk fel. A
kár felvétele körüli eljárást dispacfie-nak nevezilc
amelyet külön e célra egy vagy több társa;

—

Biztosítás

379

-

Biztosítás

A tengeri kár leg leszállított küldemények értékét, mellyel az
kár {havarie givssejvAgy részleges els ízben bejelentett összeg folyton csökken. Van
kár (hararie partkuliere). A közös hajókár a szárazföldi szállítmány-B.-nak egy legújabb
akkor áll fenn, ha mind a hajó, mind a rakomány ágazata, az ú. n. utipodgyász-B., amelyet egy
közös veszélyben forog és v. az egyikben, v a magyar intézet, az Európai ütipodgyászbiztosító
másikban a kár tud\'a és akarva eszközöltetik, Részvénytársaság vezetett be és egész Európáhogy mindkett, hajó és rakomány a közös ve- ban meghonosított. Ennek a B.-i ágazatnak bölszélytói megmentessék. Ezzel ellentétben áll a csje Magyarország.
részleges kái, amely egyedül vagy a hajót vagy
Az érték-B. (Valoren-B.) tárgyai a postai értéka rakományt éri. Vannak igen sok rakományok, küldemények, melyek két osztályba soroztatnak.
melyek vagj' csak közös kárra, vagy csak teljes Az els osztályba tartoznak az értékpapírok, válmegsemmisülésre fogadtatnak el a biztosító tár- tók és csekkek. A második osztályba a szelvésaságoktól, vagy amelyeknél csak akkor nyújta- nyek, papírpénz, arany, ezüst és platina (veretnak kártérítést, ha a hajót magát éri kár és csak len, vert vagy másként feldolgozott), ékszerek,
ilyen kár által sérül meg a rakomány. Van drágakövek és valódi gyöngj'ök. Ez a megkülönazután olyan rakomány is, amelynél a biztosító böztetés a díjtétel tekintetében mér\'adó. Az egyes
r;í: ^asúLT
<ak azt a kárt téríti meg, amely bizo- szállítmányok legmagasabb összege azonban egynyos összeget (franchist) felülmúí. A B-i díj részt a csomagolás (levél vagy csomag), másrészt
tekintetében mérvadó a hajó minsége, az út az eg5''es értékek neme szerint iránj-ul. A díjtéiránya és tartama, az idszak, valamint az elvál- tel különben nemcsak a két értékosztály, hanem
lalt veszély minsége és mérve. A hajók minsé- az állam szerint is, ahova a küldemény megy s
gének megállapítása és nyilvántartása céljából ezenfelül a távolságok szerint változik. A B. rendvannak külön vállalatok, amelyek minden egyes szerint ú. n. törzs-B.-sal történik. Biztosítani kell
ságtói megbízott szakért végez.
lehet közös

(

hajót nyilvántartanak és osztályoznak (hajóosztályozás). A legkisebb díjat fizetik az els osztályhoz tartozó hajók, a legmagasabb díjat pedig
a vitorlás hajók.

az összes értékküldeményeket, kivéve azokat,
amelyeket a postarendszabályok szerint teljes értékben kell bevallani, illetleg amelyek teljes értékben vallattak be. Biztosítottnak a biztosított
Folyam és belvízi szállÜ^nány-B. Ez leginkább fél által vezetett biztosítási naplóba bejegyzett
hasonlít a tengeri B.-hoz, csakhogy sokkal kisebb értékkíildemények tekintetnek.
menü. Itt a B. természetesen csakis a folyamoAz üveg-B. kiterjed oly károk megtérítésére,
k"n viij-y édesviz tavakon való közlekedés foly- melyek a biztosítottat mindennem ttíkrök és
tán l!'. a ii ha tó veszélyekre terjed ki. E helyen biz- üvegtáblák törése által érhetik. A B.-i feltételek
tosíttatik az a kár, amelyet a hajó törése, zátonyra nagyban hasonlítanak a tz-B.-i feltételekhez. Az
jutása, elmerülése, felborulása vagy bármely más üveg-B. az utolsó évtizedben rohamos fejldésvis major által okozott baleset, jég, tz vagy nek indult és külföldön vannak már intézetek,
villám idéz eló. A B.-ból ki vannak zárva azok a amelyek a B.-t mindennem törékeny használati
7-]: vagy károk, amelyek ködben vagy vagy dísztárgjTa (poharak, tányérok, vázák, márvr--*r
irat, lopás, dugárúság és annak köványlapok stb.) Ls kiterjesztik. Az üveg-B. -nál
vti^--/.i:.-iiyeinek, lpor, robbanó szerek, oltatlan leginkább dívik a kártérítésnek az a módja, hogy
mésznek vagy más veszélyes vegji és könnyen a kár nem készpénzben, hanem természetben té"vuló készítménynek ugj'anazon hajón való szál- ríttetik meg. A többi B.-i ágazatban ez alig, vagy
,.tása, vagj' az árúknak sajátossága, tov. föld- csak a legritkább esetben fordul el.
longés, háborús események, lázadás, csoportosuBetöréses lopás elleni B- A betöréses lopás ellás, fosztogatás, fegj-veres megtámadás v. ható- leni B.-nál a társaság B.-t njTijt a biztosított társáíri parancs folj-tán támadnak. A hajó-B.-nál gj'ak elveszésébl vagy megrongálásából ered
külön !iizt()~ir!iatók az elsülyedt hajó kiemelési oly károk ellen, melyek egyedül és kizárólag el7 x,'.// /. mtTt a hatóságok minden esetben kö- zárt biztosított tárgyak tekintetében elkövetett és
k. hogy a folyammederböl vagy a kikötbl bncselolanénnyé minsül lopás (betöréses lopás)
roncsok eltávolíttassanak.
által okozta ttak. A lopás kizárólíig és csupán abA szárazföldi B.-nak a legktllönfélébb nemei ban az esetben tekintend fenforgónak aj ha a
vannak. Van ú. n. vasúti, postai és kocsi-B., tolvaj betörés vagy bemászás által jutott a bizaszerint, amint a vasútnál vagy a postánál fel- tosított helyiségekbe, vagy a biztosított helyiséadott vagy koí>sin szállított küldemények bizto- gekben lopás céljából a zárt vagy a megrzésre
síttatnak. A
"Kii szállítmány-B.-nál dívik szolgáló egyéb készüléket feltörte; h)\\A& tolvaj
az ú. n. /"/
amidn a biztosított kap lopás céljából a biztosított heljiségekbe belopódo:ry kütvényi. amt ly
már elre fedezi és
zott s ott elrejtzött c) ha a tolvaj hamis kulcsot,
Iliin ii'H eorj'es küldeményt csak utólag tartozik
vagy felnyitásra rendszerint nem használatos esztxíjelpnteni. Ez a B.-i forma a tengeri és folyami közöket használt. A B. alól ki vannak véve, vagy
B.-nál is el szokott fordulni. Az átalány-B.-nál csak bizonyos korlátozással fogadtatnak el biztoabiztosított liemond e?j' bizonyos összeget, amely- sításra pénzértékek, betótköny\'ek és mindennem
nél nagyobb értékküldeménye véleménye szerint értékpapírok, nemes fémek, vert vagy veretlen
egy-e2y napon nincsen úton és ezen összeg után állapotban (rudakban stb.), foglalatlan igazgyönfizeti az évi díjat. Ez a B.-i módszer a l^egysze- gyök és drágakövek. Ezekre csak akkor éis úgy
rúbb. Az ú. n. leírási kötvénynél a biztosított egy terjed ki a biztosítás hatálya, ha zár alatt tarnagyobb összeget bejelent, ez után fizeti a díjat tatnak és állománj-ukról megszakítás nélkül ponés minden hét vagy hónap végén feladja a tény- tos feljegyzések vezettetnek. Értékekrl és egyéb
/.
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más értékpapírokról sorozat és folyószám szerinti nösen kiterjed bármilyen teljesítmény, szállítás,
jegyzék vezetend. Magánháztartásban drágakö- vállalkozás, adó (szesz-, sör-, cukor- stb. adó), hitel,
vek, ékszerek, ezüstnemüek, amennyiben ezek ház- V. egyéb bér, vám, kezesség és hasonlókért
nem mindennapi használat tárgyát képezik, zár letett vagy leteend óvadékra. A kezesség stb.
vagy B.-i cím alá esnek a különösen Amerikában divaalatt örizendök. Az oly tárgyak, melyek
kedvtelési értékkel bimak, mint arany- és ezüst- tos becsületességi vagy tisztességre vonatkozó
dolgok, drágakövek, ékszertárgyak, órák, fest- B.-ok, mert ezek szintén nem egyebek, mint az
mények, okmányok, csipkék és más effélék, csak itt elmondott kezességi B.-ok. Ide sorolható a
akkor tekintendk biztosítottnak, ha azok a B.-i bérlet- B., mely megtéríti azon veszteségeket,
kötvényben egyenként és külön-külön megne- melyek a vasúti vagy egyéb bérletek elvesztésévezve és értékelve vannak. A biztosító társaság bl származhatnak.
nem szavatol oly károkért, melyeknek keletkeHitel-B. A kereskedelmi hitel B.-ának lényege
zését a biztosított szándékosan vagy vétkes gon- abban áll, hogy a biztosító társaság bizonyos megdatlanságból okozta vagy elsegítette melyek a határozott díjért kötelezi magát a hitelez követeháztartás valamely tagja, a biztosított valamely lését egészben vagy részben megtéríteni, ha az adós
alkalmazottja vagy a helyiségek felügyeletével fizetésképtelen lesz. A hitel-B. keretében ugyancsak
megbízott személy vagy végül oly személy által, a Minerva kezdeményezte az úgynevezett visszleakinek a háztartás valamely tagja ideiglenesen, számttolási hitel és kezességi, valamint a leszámírövidebb vagy hosszabb idtartamra szállást adott, tolt könyvkövetelések és nyilt számlák B.-át, ameokoztattak melyek tüzeset vagy robbanás által lyet a külföld szintén tlünk tanult el és 2 módkeletkeznek melyek már egyebütt más B.-i köt- szer szerint folytat, aszerint, amint vagy a hitevény által fedezve vannak melyek háború, láza- lez vagy pedig az adós köti meg a B.-t. A visszdás, csoportosulás, sztrájk és földrengés vagy ár- leszámltolási hitel-B.-sal a biztosító társaság B.-t
víz alkalmával keletkeznek és amelyek 20 koro- nyújt azon veszteségek ellen, amelyeket a hitenánál többre nem rúgnak. Ez a B.-i ágazat az lez azáltal szenvedhet, hogy az adós a B.-i idn
utolsó években nagyon elterjedt, úgy hogy már a belül fizetésképtelenné válik vagy csdbe kerül.
legkülönfélébb alakzatokat is nyerte. Van u. i. A társaság kezessége azonban csak azokra a vállakásberendezések, kastélyok, templomok, úrila- tókra terjed ki, melyek az adós rendes átruházási
kok és nyaralók, árúraktárak, bankok és takarék- és minden fenntartás nélküli váltóforgatmányápénztárak stb. részére külön-külön B.-i módozat. val vannak ellátva és amelyekért a hitelez az
A betöréses lopás kiegészítését képezi a rablás ellenértéket a váltó lejárta eltt és a B.-i idhaelleni B., amellyel a fél a pénztári helyiségben táron belül az adósnak kifizette. Azon veszteséelkövetett rablás, valamint a pénztári kiküldöt- gekre, amelyek már a B. kezdete eltt visszleszámítolt váltókból erednek, a B. természetesen
tek kirablása ellen van biztosítva.
Kezességi és óvadék-B., továbbá eltulajdo- ki nem terjed. A biztosító társaságok kártérítési
vitás, lopás, htlen kezelés és sikkasztás elleni kötelezettsége rendesen olykóp van korlátozva,
B. Ennél a B.-i ágazatnál a társaság B.-t nyújt hogy a hiteleznek a kárt legfeljebb SO^'o erejéig
azon károk eUen, amelyeket az óvadékjogosult a tartoznak megtéríteni, úgy hogy minden egyes
biztosított részérlminden, a B.-i kötvényben meg- esetnél a mindenkori esetleges veszteség 20<'/o-a,
jelölt szolgálata és foglalkozása közben pénz és mint önbiztosítót magát a hitelezt terheli. A
értékpapírokban elkövetett eltulajdonítás (lopás, könyvkövetelések és nyilt számlákB.-ánál ugyanhtlen kezelés, sikkasztás) által szenved. Külön csak ez elvek mérvadók. Ide tartozik még a hitelpótlékkal ezt a B.-t árukra is ki lehet terjeszteni. szavatossági (delcredere) B., amelynél az óvaOlyan veszteségek, amelyek már a B. kezdete dék-B. azon károkra is kiterjesztetik, amelyek
eltt elkövetett eltulajdonításból származnak, kár- az óvadék jogosultat azáltal érhetik, hogy a biztérítési igények alapját nem képezhetik. Olyan tosított a magára vállalt hitelszavatosságnak
személyek, akikrl az óvadékjogosult a biztosítás (delcredere-nek) eleget tenni nem képes, mert
megkötésekor tudta, hogy valamilyen eltulajdo- azok, akikért
a hitelszavatosságot elvállalta,
nítást, vagy valamely más, a büntet törvényekbe fizetési kötelettségeiknek megfelelni nem tudnak.
ütköz cselekményt már elzleg elkövettek vagy A biztosító társaságok eme fizetési kötelezettsége
megkíséreltek, ilyen cselekményekben már részt- azonban olykép van határolva, hogy a biztosított
vettek, vagy ellenük ilyenek miatt bnügyi vizs- kár esetén az óvadékjogosultat ért egész kár öszgálat volt folyamatban, aB.-ból ki vannak zárva, szegének csak bizonyos Vo-át (rendesen SS'/s
kivéve, ha a társaság külön írásbeli nyilatkozat- 66Vs"/o-át) tartozik megtéríteni. Ide sorozandó
tal az ilyen biztosítottnak B.-át is elfogadta. En- még a jelzálog-B., mely a jelzáloghitelez, vagy
nek a B.-nak az a nagy elnye van, hogy oly a birtoktulajdönos javára szól. A jelzáloghítelezö
károkért is szavatol, amelyek a tett elkövetésé- biztosíthatja tkekövetelését, a kamatok pontos
megfizetését, a felmondott vagj^ beperesített köt^51 számított 1 éven belül fedeztetnek fel, ha közben az alkalmazott ki is lépett, avagy a B. köz- vetelés pontos visszafizetését, illetleg a nem
ben le Is járt. Ezt a B.-i ágazatot hazánkban csak fizetésbl származó hátralékot. A birtokos biztoa múlt évben a «Minerva» általános biztosító r.-t. síthatja birtokának még árverés esetén is elérhet
vezette be ós ezen rövid id alatt különösen az értékét, a felmondott jelzálogkölcsönnek új jelóvadék-B. terjedt el a legszélesebb körben, ügy zálogkölcsönnel való fedezhetését. Ezt a B.-i ágahogy a hasonirányú külföldi biztosító -társaságok zatot jelenleg csak Amerikában zik még, mert
ide hozzánk Magyarországba jönnek ezen B.-i az angol és német társaságok, amelyek ezzel fogberendezést tanulmányozni. Az óvadék-B. külö- lalkoztak, mind megbuktak.
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Végre felemlítjük még a takarékbetétek B.-át ten, vagj' annak berendezésén, bútorokon, konyhaés a bankoknál elhelyezett letétek B-át. Ezek eszközökben stb., vízvezetéki csövek törése követkörül különösen Amerikában sokat fáradoznak, keztében kifolyt víz által okoztatik. Az árvíz-B.
minthogy ott veszett el a legtöbb takarékbetét és az eddig megoldhatatlan problémák közé tartozik,
a legtöbb bankletét. Azon nagj' csalások, amelyek mert ez rendesen bizonyos területekre szokott
Amerikában hamis gyapotszállító jegyekkel tör- szorítkozni és ott óriási károkat okozni, ügy hogy
téntek, arra birtak több liverpooli és brémai nagy a kivetend biztosítási díj oly magas, hogy azt
gyapotkereskedöt, hogy Uyen csalások ellen biz- egyesek elviselni nem bírják. Városok mentén az
árvíz, illetleg a magas víz által házakon, raktátosító vállalatot létesítsenek.
tárgyakra wnatkozó szavatossági B.-sal a rakban és pincékben okozott károk elleni B.-sal
társaság biztosít a törvényes szavatosság követ- inkább meg lehetne küzdeni. Erre vonatkozólag
eUeni B. annyiban
kezményei ellen, azaz arra kötelezi magát, hogy több terv is létezik már.
a kötvényben megállapított összeg erejéig meg- létezik, amennyiben Angliában a nyaralókat és
téríti azokat a kártérítéseket, amelyeket a bizto- kirándulókat az es által elrontott mulatságért
sított fél törvényes rendeletek vagy állandó bírói kárpótolják. De van az es elleni B.-nak az a
gyakorlatok ért<>lmében tárgj'akon okozott károk módozata is, amely megtéríti a nyári vendéglmiatt fizetni köteles. Ide tartozik az automobil- söknek azt a kárt, amely ket azáltal éri, hog>'
sok vendégre készültek és a közbejött es az üzós a kerékpárok szavatossági B.-a.
Allat-B. esetén a biztosító társaság B.-t nyújt letet elrontja. Külföldön es ellen lehet még bizazon károk ellen, melyek a biztosított állatok be- tosítani fuvarozott árukat is, és kiraktározott
'•^-'-'•g, vagy baleset következtében történt teringókat, ami azonban már inkább a szállítmány- B.
luf-zctes kimúlása vagy szükségessé vált leölése keretébe tartozik.
Tervbe vették és kísérleteket tesznek még az
által keletkeztek. Vannak azonkívül különleges
B.-ok mint vemhesség esetén az elles veszé- úgynevezett rabatt (bonifikáció) vagy kölUégtz, villámcsapás, rob- visszatérüés B.-ával. A vev minden egyes vélyére a herélés esetére
banás, szállítás által okozott károk, valamint ér- tele alkalmával kiadott összeg bizonyos százatékcsökkenés esetére. Az állat-B. vagy általános, léka után kap egy engedményt, a rabattot, melymidón minden állatra, vagy különlegas, amidn nek összege egy kötvénybe azzal foglaltatik, hogy
csak versenylovak, telivérek és egyéb értékesebb a vevnek biztosíttatik, hogy ezen kötvény 90
állatokra, valamint tenyészállatokra terjed ki. Az éven belül kisorsoltatik és , illetleg jogutódja
állat-B. rendkívül veszélyes és sok veszteséggel az eredetileg kiadott összeget ezen idn belül
visszakapja. Ezzel a B.-sal el akarják érni, hogy
járó B.-i ágazat.
Házbérveszteség elleni B. Hyen háromféle van. minden kiadás ismét megtérüljön.
A sanfranciscói földrengés eltérbe hozta a
Az els módozat szerint a biztosító társaság megtéríti azt a kárt, amely a háztulajdonost azáltal földrengés által okozott károk elleni B.-t
éri, hogy tz vagj* robbanás következtében a háSztrájk-B. a sztrájkok által okozott károk megzában levó lakás, üzlet stb. használhatatlanná térítése miatt.
válik. Ez a tz-B. keretébe vág. A második szeBojkott- B. azon károk ellen, melyek abból szárrint a biztosító társaság megtéríti azt a kárt, maznak, hogy valamely üzlet vagy gyár bojkott
mely azáltal származik, hogy a lakó a házbért alá helyeztetik.
nem képes fizetni és az ellene vezetett foglalás
Munkanélküliség esetére való B. arra az esetre
egészben vagy részben eredménj^elen marad. Ez nyújt biztosítottjainak segélyt, ha önhibájukon
a rész a hitel- B. keretébe vág. És végre a har- kívül nem jutnak munkához, keresethez.
madik szerint megtéríti a biztosító társaság azt
Házbeomlás és a betonszerkezetek beomlása
a kárt, mely a háztulajdonost azáltal éri, hogy a elleni B. bevezetése miatt Németországban nagy
lakást, üzlethelyiséget stb. nem tudja kiadni s ez eszmecsere folyik.
üresen marad.
Árfolyamveszteség elleni K,mely azt célozza,
Harangok és gépek törés elleni B.-a esetén a hogy ha valamely értékpapír tulajdonosa kisorbiztosító társaság tizet, illetleg a kárt pótolja, solás folytán veszteséget szenved, ezen veszteség
ha a harang használat közben eü*eped, leszakad neki megtéríttessék. Ezt a B.-t leginkább a bankvagy másképen megsérül. Géptöréseknél pedig üzletek zik.
kijár a kártérítés, ha ezek nem gyártási vagy elháztet-B. célja, hogy bizonyos évi díj elleállítási hiba folytán válnak hasznavehetetlenné. nében a háztetkön vihar, villám, es vagy egyéb
Ügy a harang-, mint a géptörési károk, melyek elemi csapások által, de tüz kivételével, okozott
tz által keletkeztek, a íúz-B.-sal vannak bizto- károk megtérüljenek.
sítva. A gépek törés elleni B.-ának van azonban
Molykar elleni B. megtéríti azokat a károkat,
az a módozata is, hogy a társaság nemcsak az melyeket megrzésre átvett ingókon a molyok

A

Es
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gépnek vagy géprésznek helyreállítási költ- okoznak.
hanem megfizeti azt a kárt is,
Táviratok B.-ánál a biztosító tartozik megmely a gyártulajdonost azáltal éri, hogy míg a téríteni azt a kárt, amelyet a biztosított azáltal
javítás folyik, az egész gyár, vagy annak egy szenved, hogy a feladott távirat elkésve kézbeeltört

ségeit téríti meg,

része szünetelni kénytelen és ez az üzemkár elleni B. keretébe vág.
Vízvezetéki károk, árvíz, belvíz és es által
okozott károk elleni B. A t^zvezetéki károk elleni B.-nál megtérül az a kár, mely az épüle-

vagy megcsonkíttatott.
Kivándorlók B.-a. Ha az Amerikába kivándorolt biztosítottat, dacára annak, hogy minden
sittetett

törvényes feltételnek megfelelt, nem engedik
partra szállni, hanem hivatalból visszaküldik, a
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biztosító társaság megtéríti a biztosított összeget,

moly rendesen 200—500 frank körül mozog.
Büntetend cselekmény elleni B., melynek
Amerika a hazája, többféle van. Van olyan, mely
arra az esetre szól, ha a biztosított valamely bncselekmény áldozata lesz. Ez vagy a baleset vagy
a szavatossági B. keretébe illik. De van olyan is,

amidn

a társaság megtéríti azt a kárt, amit a
másoknak valamely saját hibáján Icívül, vagy öntudatlanul elkövetett biincselekmény
következtében okozott. És végre van oly bncselekmény elleni B. is, melyet betörök, zsebmetszök stb. önmaguk között arra az esetre kötnek,
hogyha hurokra kerülnek és elzáratnak, ök jobb
biztosított

ellátásban és családjaik eltartásban részesüljenek.
II.

Életbiztosítás.

Élet.-B. az, amelyben a biztosító díj kikötése
mellett bizonyos összeg kifizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a biztosított személy elhal
vagy egészségét, testi épségét elveszti. Az, akinek javára fizetend az összeg: a kedvezményezett.

Az élet-B.-i szerzdés vagy halálesetre szól, v.
egy bizonyos kor elérésére, tehát megélés esetére
vagy pedig az egészség, testi épség elvesztése
esetére, az ü. n. baleseti B.
A halálesetre szóló B.-ok v. tke-B.-ok, amelyeknél a kedvezményezett a biztosított elhalálozása után a meghatározott tökét kapja, vagy
járadék- B.-ok, amelyeknél az illet ugyanarra az
esetre bizonyos évi járadékot élvez. A megélés
esetére szóló B.-ban a biztosított bizonyos elre
meghatározott életkor elérése esetére kapja a B.-i
összeget, elbb történt elhalálozása esetére a befizetett díjak rendszerint a biztosító javára esnek,
az ilyen B.-ban a biztosított egyúttal a kedvezményezett is. Az élet-B.-ban a szerzd fél rendszerint ugyan a biztosított, de lehet az harmadik
személy is, az ú. n. harmadik életére kötött B.-nál.
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Ebbl következik az a jogi
összeg kétség esetében nem
tekinthet a biztosított hagyatékához tartozónak,
amit a végrehajtási törvény 66. §-a is kifejez,
amikor azt rendeli, hogy az élet-B.-i összeg a biztosított tartozásai miatt le nem foglalható. Csak
a bemutatóra szóló élet-B.-i kötvények ellenében
fizetend biztosítási összeg tekintend a biztosított hagyatékának abban az esetben, ha halálabirtokában volt.
kor a B.-i kötvény az
A harmadik személy halála esetére kötött biztosítás csak akkor érvényes, ha ennek vagy törvényes képviseljének beleegyezésével köttetik,
vagy ha a szerzd fél kimutatja, hogy a biztosítottnak életben maradása érdekében fekszik. Kivételnek e részben csak a házastársakra, fel- és,
lemen ágbeli rokonokra és jegyesekre vau helye
akik egymás életét feltétlenül biztosíthatják. Az
élet-B.-i szerzdés létrejöttére, érvényességére,
hatálytvesztettségére, egyszóval minden jogviszonyaira ugyanazok a szabályok állanak, mint
a kár-B.-nál, azokat tehát itt is megfelelen kell
alkalmazni. A különbség itt csak az, hogy a B.-i
összeg korlátlanul megállapítható, tehát nincs
sem túl-B.-i, sem többszörös B.-i korlátozás.
Az élet-B.-sal járó kockázat természetébl következik, hogy a B.-i díj kiszámításának alapjául
a halandósági viszonyok vétetnek, de az élet-B.-i
díj alakulására még a tkekamat nagysága ós az
üzemi ós üzleti költségek fedezetére szolgáló kezelési díj van befolyással. E három alkotó elem
eredményezi a bruttó B.-i díjat. A költségek hozzáadása nélkül eláll a nettó B.-i díj. Az élet-B.-i
díj akból a biztosító elvállalt kötelességei fedezetére
vezményezettet
felfogás,

hogy a

illeti.

B.-i

hen

alkotja a díjtartalékot, melynek mindenkor
kell kifejeznie a biztosító jövbeli kötelezettségének mai értókét. Az élet-B.-i díj ós díjtartalék kiszá-

mítására különféle halandósági táblázatok szolgálnak. Ilyen halandósági táblázatok a Halley,DeparAz élet-B.-i szerzdésben, amely lényegében cieux, Sussmilch, 17 angol, 20 angol biztosító tárrendszerint harmadik személy javára szóló szer- saság, Carlisle, nálunk Fáy András és Fényes
zdés, ez a harmadik, a kedvezményezett az élet- Elek halandósági táblázata. A Magyarországon
B.-ból ered jogokat önállóan szerzi meg, de nem
nagyobb biztosító társaságok a közelközvetlenül. A kedvezményezett joga ugyanis a múltban készítették el a legújabb halandósági tábbiztosított és a biztosító akaratától függ és határ- lázatot. A halandósági táblázatok mellett a díj és
idhöz kötött feltételes jog, amely a határid, a díjtartalékok kiszámítására azon kamatláb szolfeltétel bekövetkezte eltt mindig visszavonható. gál, mely a tényleges viszonyoknak megfelel,
Csak a biztosított halálának bekövetkeztével nyer mely tehát a díjtartalék gyümölcsöztetésónél oka kedvezményezett visszavonhatlan jogot a B.-i vetlenül elérhet. Igen nagy horderej tehát az,
összeghez. Ebbl folyik, hogy a biztosított a B.-t hogy a biztosító számításait feltétlenül megbízkorlátlanul megszüntetheti vagy az eredetileg ható halandósági táblázat ós tényleg elérhet kamegnevezett kedvezményezett helyett más ked- matoztatás alapul vétele mellett végezze, mert
vezményezettet nevezhet, a kedvezményezett pe- ettl függ a biztosító fizetképessége. Nálunk a
dig a B.-t a biztosított akarata ellenére nem foly- biztosítók többnyire a 17 angol társaság halandótathatja. Vannak azonban az élet-B.-nak olyan sági táblázatát használják í'/o-os kamatoztatás
alakulatai is, amelyeknél a biztosított ezt a jogot alapulvétele mellett. A Triesti általános biztosító
nem gyakorolhatja, pl. a B. összekötött életre, társaság (Generáli) 1907 óta saját, az utolsó 50
melyben a házastársak szokták egymást halál- év tapasztalatai alapján összeállított halandóesetre biztosítani vagy a B. a hitelez javára. A sági táblázata és BVí^/o-os kamatláb alapulvétele
fentiekbl következik, hogy a biztosított a ked- mellett számítja díjait ós díjtartalékait. Példáját,
vezményezett akaratától függetlenül ólet-B.-i különösen a SVa^/o-os alapra való rátórés tekötvényére kölcsönt is vehet fel és azt el is zálo- kintetében, már több társaság követte és tekingosltliatja. A biztosított életében tehát a B.-i tettel a kamatlábnak a gazdasági viszonyok fejösszeghez való jog a kedvezményezettet nem il- ldésével mutatkozó, mindinkább csökken irányleti meg, ellenben a biztosított halála pillanatá- zatára, a többi intézetek is elreláthatólag rövid
ban a B.-i összeg feltótlenül és önállóan a ked- idn belül kénytelenek lesznek a jelenlegi ^o/t-os
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alapról a S'/tVo-^s alapra rátérni. Az egyes társaságok által megállapított dijak tehát a számítás alapjául vett halandósági táblázatok és kamatláb különbözsége szerint egymástól eltérók,
de minden társaság e normális alapon kiszámított
díjai megegyeznek abban, hogy csakis teljesen
egészséges és általában csak oly egyénekre alkal-

mazhatók, kik a halandósági táblázatban meg-

A

szabott átlagos kort elreláthatólag elérik.
társaságok ezt a körülményt a saját bizalmi orvosaik által megejtett orvosi vizsgálatok alapján
bírálják el. Az ily szabályos éfetii egyénekkel

:emben vannak kevósbbé szabályos életek, iHer"n4ellenes(kovósbbéértékes)életüek, kiknél
.t nagyobb, tehát ez vagy csak súlyosL.tu.: iv-ijtolek és díjazások mellett vállalható,
vagy pedig oly súlyos a kockázat, hogy azt a szabályos élet egjének B.-ára berendezett társaságok egyáltalában nem vállalják el. Ez utóbbiak
B.-ával egyes társaságok foglalkoznak oly módon,
hogy a súlyos kockázatnak megfelel magasabb
díjazást alkalmaznak vagy fizetési kötelezettségüket erösebben korlátozzák, A kockázatok elbírálásának alapját az orvosi vizsgálaton kívül a
szerzd és a biztosítandó egyén írásbeli bevallásai
képezik, melyek a biztosító által feltett kérdé,1.. r

a

..

.

:

adandók és amelyek fleg a biztosítandó
egj'éu személyi, egészségi, családi és anyagi viszonyaira vonatkoznak és kiterjeszkednek az esetleges már fennálló élet-B.-okra és élet-B. iránt
tett esetleges elbbi ajánlattételekre.
kockázatot fokozó változásokat külön be kell jelenteni.
seki'e

A
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üzleti leleményesség és a B.-i technika állandóan
lépést tartva újabb és újabb módozatokkal igyekezett az új igényeket kielégíteni. A szociális haladás

a néhány év óta alkalmazott
rokkantsági kedvezményt is, mely abban áll, hogy
a biztosító a biztosítottnak a B. idtartamán bekövetkezhet rokkantsága esetén a rokkantságának tényleges fennforgásának idejére a szerzdt
felmenti a B.-i díjak fizetésének kötelezettsége
alól, anélkül, hogy ezzel a B. érvényét bármi tekintetben is érintené. A kedvezménynek a B.-ba
való bevonása természetesen nagyobb terheket ró
a biztosítóra, melyeknek fejében rendszerint bizonyos pótdijat számít. Ugj-ancsak bizonyos pótdíj ellenében a B.-t rokkantsági járadékra is ki
lehet már terjeszteni. A rokkantsági járadék ügy
értend, hogy a beálló rokkantság esetén ennek
tartama alatt, de csak legfeljebb a B.-i esemény
bekövetkeztéig bizonyos (rendszerint a B.-i össz<^
5— lOo/o-ával egyenl) évi járadékot fizet. A B.-i
módozatok 3 nagy csoportra oszthatók és pedig
tette szükségessé

1. Csupán halálesetre szóló B.-okra. 2. Csupán
elérésre szóló B.-okra és 3. vegyes B.-okra, vagyis
halál és elérés esetére szóló B.-okra. E csoportok
ismét több alcsoportra oszlanak. A csupán halálesetre szóló B.-ok köthetk egy életre és két életre.
Mindkét esetben lehet idleges és lehet élethoszsziglani. Az idleges haláleseti B.-nál a biztosító

a kockázatot csak bizonyos elre megállapított
vállalja és a megállapított id elteltével a

idre

biztosítónak minden kötelezettsége megsznik.
élethossziglani haláleseti B.-oknál a" díjak a
biztosított haláláig, illetóleg a két életre szóló ily
B.-oknál az egyik biztosított haláláig fizetendk,
mely idpontban a B.-i öaszeget a biztosító kifizeti. De az élethossziglani haláleseti B.-nál bizo-

A Az

kérdéseknek nem a tényekkel megegyez v. nem
teljes megválaszolása vagy valamely ténykörülmény elhallgatása a kereskedelmi törvény értelmében feltétlen jogot ad a biztosítónak a B. érvén jtelenítésére még akkor is, ha már a B.-i esemény bekövetkezett. A biztosító ezen jogát a gyakorlatban a B. megtámadhatóságának nevezik. A
megtámadhatóság tekintetében azonban a biztosító tiirsaságok feltételei a kereskedelmi törvénynyel ellentétben a szerzd felek javára ma már

nyos elre meghatározott díjfizetési idtartam is
kiköthet és ily esetben a díj csak legfeljebb a kikötött idtartamon át vagy elbb bekövetkez
haláláig fizetend. A csupán elérésre szóló B.-oknál a biztosító haláleseti kockázatot nem visel,

mert a biztosított összeg csak akkor fizettetik ki,
ha a biztosított a kikötött kort eléri, míg elbbi
társaságok az élet-B. -nál bizonyos esetekre vo- halála esetén a biztosító csak a befizetett dijakat
natkozólag korlátozó kikötéseket tesznek. így a fizeti vissza, legfeljebb azonban csak a biztosított

messzemen

liberális

engedményeket tesznek.

A

párbaj- és öngyilkosság által elidézett halálesetére a biztosított összeg kifizetését bizonjos próbaidhöz kötik (párbaj 6 hó, 3 hó, öngyilkosság 3—5
év) vagjis a próbaidn belül bekövetkez párbaj
vag^' öngyilkosság okozta halál esetén a B.-i öszszeg helyett csak a díjtartalék összegének keretében mozog a társaság fizetési kötelezettsége. Hasonló megszorítást tartalmaznak rendszerint a
B.-i feltételek az Európán kí\üli utazások és tartózkodások tekintetében is. Újabban azonban bizonyos külön pótdíj felszámítása ellenében egyes
társaságok elvállalják a szavatosságot mindjárt
a B. kezdetétl fogva fenti esetekre nézve is. Az
iijabb B.-i feltételek az elbbiekkel szemben általában óriási haladást mutatnak a szerzd felek,
illetleg a biztosított feleknek nyújtott kedvezmények tekintetében. E tekintetben a Generáli
által 1907. bevezetett új B.-ifeltételek az egész B.-i
intézmény fejldésére úgyszólván irányítólag hatottak. A gazdasági viszonyok fejldése az élet-B.
terén is újabb és újabb igényeket szül, melyekkel az

összeg bizonyos hányadát. E B.-i csoport kizárólagos célja tehát a kényszertakai'ékosság, miért
is takarék -B.-nak is hívják. A nyereségrészesedéssel egybekötött élet-B.-nak egyik túlságba vitt
és erkölcstelen fajtája a iontina. Ennek lényege
abban áll, hogy a meghatározott kort elért egyének nemcsak biztosított tkéjüket, hanem azt a
nyereséget is megkapják, mely az elbb elhalt v.
visszalépett biztosítottak befizeté-seiböl kerül kL
Ezt a rendszert nálunk egyáltalában nem zik és
régebben csakis kiházasitási B.-oknál volt használatban. A feltontina rendszer vagy halmazati
rendszer ily kifogás alá nem eshetik, mert ott a
korábban elhalt biztosítottak nem vesztik el
a befizetéseiket, st az egész biztosított összeget
kifizetik a kedvezményezettnek, az elért nyerea^
azonban csak a túlélk között osztatik fel. A Tontina-rendszer nevét dr. Tonti Lrinc nev olasz
orvostól nyerte, aki ugyan nem a feltalálója volt
ennek, de
honosította azt meg elször 1689.
Franciaországban. E rendszer különösen a latin
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országokban talált kedvez talajra. Franciaországban a tontinákat röviddel feltalálásuk után
az állam vette kezébe, de nagy pénzügyi veszteségek miatt kénytelen volt vele felhagyni. Az
utolsó nagyobb tontina 1759. létesült. Az élet-B.nak egy különleges neme még az, amikor a biztosító csak egy bizonyos elre megállapított betegség által okozott halál esetére nyújt B.-t. Ily
B.-okat egyes intézetek új abban Svájcban és Hollandiában kötnek és többnyire tüdövész esetére
vagy vakbélgyuladásra és az utóbbi folytán szükségessé váló orvosi mtét esetére köttetnek. A
kockázat elbírálása a biztosító részérl itt is orvosi vizsgálat alapján történik és a díj természotesen megfelelen mérsékeltebb, mint a rendes
haláleseti B.-nál, mely nem csupán egyes betegségekre köttetik.
Az életjáradék-B. alapján a biztosító bizonyos,
rendszerint élethossziglan, de esetleg csak bizonyos ideig tartó életjáradék fizetésére nézve vállal kötelezettséget. Az életjáradék élvezete kezddhetik azonnal, mely esetben az életjáradék-B.
megkötésével egyidejleg, egyszerre egy összegben fizetend le a B.-i díj, vagy kezddhetik ké-

-
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él egyének céljait szolgálja az
utóbbi években bevezetett takarékbetétes élet-B.
is. Lényege nem egyéb, mint egy rendes vegyes
B., ugyancsak heti vagy havi befizetéssel. Tizenöt
éven át fizetend pl. heti 1 K-ás takarékbetét ós
a megfelel haláleseti kockázati díj fizetése ellenében 1000
biztosított összeget nyújt, mely
elérés esetén 15 év múlva, vagy elbbi halál esetén azonnal fizettetik ki. EB. az eddigiektl csak
annyiban különbözik, hogy míg rendes \egyes
B.-nál az egész díjat a biztosító társaság szedi be
és kezeli, addig itt a díj két részre oszlik. Az egyik
a takarékbetét, melyet a szerzd nem a biztosító

viszonyok közt

K

társaságnak fizet, hanem a takarékpénztárnak és
ez a takarékpénztár kezelésében is marad, a díj
másik része a haláleseti kockázat díja, melyet
ugyan szintén a takarékpénztár szed be, de ezt a
biztosító társaságnak beszolgáltatja. A díj nagyobbik része tehát a takarékpénztár kezelésében
marad, mely azt természetesen a saját üzleti körében a legjobb belátása szerint gyümölcsözteti
és e betétek elhelyezésénél és gyümölcsözte tésénél azokat a korlátozásokat is figyelmen kívül
hagyhatja, melyeket a törvény a biztosítókra
sbbi idpontban, ugyancsak egyszerre teljesített nézve a díjtartalékok elhelyezése tekintetében
díjfizetés ellenében vagy a B. megkötésétl a já- elír. Ezen B.-i mód szintén közrehat az élet-B.-nak
radék élvezetének megkezdéséig terjed idtar- a szegényebb társadalmi rétegekben való népalatt teljesített évi díjak ellenében. Az élethossziglan élvezett életjáradékoknál, melyek két
életre is köthetk, a biztosító kockázata éppen ellenkez természet a rendes haláleseti B.-oknál
vállalt kockázat természetével, mert míg ez
utóbbinál a biztosított a halandósági táblázat szerinti átlagos életkor eltti elhalálozás eshetsége
képezi a biztosító kockázatát, addig az élethossziglani életjáradók-B.-nál az átlagos életkort
meghaladó élettartam eshetsége állhat be. Az
életjáradók-B. akként is köttetik, hogy a járadék
élvezete egy ember (a biztosított) halála után kezddjék ós azt a kedvezményezett élethossziglan,
vagy csak bizonyos éveken át élvezze. Az életjáradék-B.-nak ez utóbbi neme szolgál a jelzálogos élet-B. céljaira, amidn ugyanis a jelzálogadós a saját életére ilyen idleges életjáradékB.-t köt és a biztosító a biztosítottnak a jelzálogkölcsön törlesztésének idtartamán belül bekövetkez halála esetére vagy az annuitások továbbíLzetését magára vállalja vagy pedig a hátralékos tartozást egyszerre kifizeti. Megemlítend
még a heti v. havi díjfizetéses nép-B., mely lényegében véve azonos a rendes élet-B .-sal. Ennek
a B.-i módnak az a célja, hogy az élet-B.-t a munkásosztály és a szegényebb népréteg számára is
hozzáférhetvé tegyék és ezt különösen azáltal
érik el, hogy a díjfizetésnél a heti vagy havi részletfizetéseket rendszeresítették és hogy több módozatánál az orvosi vizsgálatot sem tették kötelezvé. Anép-B.-ok rendszerint vegyes ólet-B.-ok,
melyeknél, ha orvosi vizsgálat nélkül köttetnek,
halál esetén csak akkor fizettetik ki az egész B.-i
összeg, ha a B, legalább már 3—5 évig érvényben volt, míg elbb bekövetkez halál esetén csak
a befizetett díjak részben, vagy egészben, illetleg a biztosított összeg egy bizonyos hányada
fizettetik ki. A nép-B.-ok nyereségrészesedéssel
is köttetnek. Ugyancsak a szerényebb jövedelmi

tam

szersítésére.

Megemlítend még a takarékpénztári betéteken alapuló életjáradék-B., melynek lényege abban áll, hogy tetszés szerinti takarékpénztári betétek felszaporodott kamatai ellenében, a biztosító a biztosított bizonyos életkorától kezdödleg
(rendesen betöltött 60 éves korától kezdve) élethossziglani életjáradékot fizet. Az évi járadék
legmagasabb összege meg van állapítva és ehhez
képest az e célra szolgáló betét összege is korlátozva van, a betét a betevnek korlátlan tulajdona marad, melyet tetszése szerint újabb betéttel gyarapíthat vagy kivettél csökkenthet ós ehhez képest a járadékigény is megfelelen emelkedik, illetleg csökken. Ez a B.-i mód a takarékosság és az aggkori ellátás iránti hajlam körül
már eddig is jó szolgálatot tett. Ezt a B.-i módot,
mely Németországban már nagy elterjedtségnek
örvend, a kereskedelmi törvény ama intézkedése
miatt, hogy ha a díjfizetés megsznik, a befizetett
díjak Vs-a a biztosítottnak visszafizetend, nem
lehet meghonosítani.
Befejezésül még meg kell emlékeznünk arról
az újításról, melyet az élot-B. terén legutóbb a
Generáli kezdeményezett. Ezen újítás azt célozza,
hogy az élet-B.-t alkalmassá tegye egész testületek, társaságok és személyzetek tagjainak csoportos B.-ára és ily módon az élot-B. -sal a
hiányzó nyugdíjintézményt pótolja, vagy a meglév nyugdíjintézmény hiányosságait kiegészítse.
Az élet-B. -nál elforduló matematikai számítások igen nagy gyakorlatot és tudást igényelnek,
amiért is több államban külön tanfolyamokat állítanak fel ezen ismeretek elsajátíthatása céljálxU.
Az ilyen állami tanfolyamot végzett egyének diplomát kapnak és mint B.-i technikusok alkalmaztatnak. Nálunk ez az intézmény még nem létozik.
Baleset-B- arra az esetre vonatkozik, amidón
a biztosított fél valamely baleset folytán oly testi
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sérülést szenved, ameljTiek következtében életét
veszti, avagy életfogytig (állandóan) vagy csak
rövidebb ideig (mulóan) munkaképtelenné válik.
A B. két fágra oszlik egyéni, díjvisszatérítéssel
vagy díjvisszatérítés nélkül, és együttes (csoportos) B.-ra. Az elbbinél minden biztosítandó
egyén külön-külön megnevezend és körülírandó,
mlg az utóbbinál a biztosítandók együtt egy csoportban és pedig vagy szám szerint, vagy pedig
az élvezett együttes munkabér szerint egj' tétel:

fel. Biztosítani lehet minden bárhol
baleset ellen, vagy csak egy bizonyos
korlátolt számú baleseti esélyekre, avagj' csak a
hivatásszer foglalkozás közben érhet (üzemi)
balesetek következtében beállott testi séríUés kö-

ben adandók

érhet

—

fizetett díjak
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a gyermek

20.,

111.

24. éve betöl-

tésekor visszafizettetnek. Az együttes (csoportos)
B-t leginkább a gyárak és ipartelepek veszik,
illetleg vették munkásaik számára igénybe.
Amióta azonban külföldi minták után a munkásbaleset-B. kérdése törvénjileg rendeztetett és az
ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegség
és baleset esetére való B.-áról szóló 1897. XIX.
t.-c. 1907 jül. 1. érvénybe lépett, az együttes B.
nagy csorbát szenvedett, mert e B. legnagyobb
része nálunk is, mint külföldön, a magánbiztosítók
ügykörébl kikerült (1. Munkásbiztosítás).
Majdnem az összes baleset ellen biztosító társaságok felvették ügykörükbe a szavatossági B.-t
is. E B. hatálya arra az esetre terjed ki, ha a szer-

zd

fél ellen a kötvényben meghatározott minségben a B. tartama alatt bekövetkezett baleset
miatt, érvényben lev törvények vagy jogszabályok alapján kártérítési igények támasztatnak
azon a címen, hogj' a baleset foljtán emberek élesító vállalatok elre meghatározzák már a B. -i köt- tüket vesztették, megsérültek, vagy egészségük
vényben azt az összeget, amelyet az egyes testré- megrongálódott, vagy pedig valamely mulasztás
szekelvesztése, megbénulása v. hasznavehetetlen- folytán harmadik személyeknek anyagi kárt okozsége esetén kárpótlás gyanánt nyuj tanak, amely tak. Ilyen szavatossági B. van majdnem minden
a teljes rokkantság esetére megállapított B.-i foglalkozási csoportra nézve külön-külön módoösszegnek egy százalékokban meghatározott zatban. Van szavatossági B. iparosok, kereskedk,
része. E tekintetben azonban megemlítend, hogy gyárosok, irodák, hivatalok, háztulajdonosok,
az egy és ugyanazon balesetnél elvesztett több gazdák, egyletek, templomok, községek, vadászok,
testrészekért semmiesetre sem fizetnek a biztosítók ügyvédek, közjegyzk, orvosok, gyógyszerészek,
nagyobb összeget, mint amely a teljes rokkantság fiirdk, szállodák stb. számára. A szavatossági
esetére biztosítva lett. Köthet halálesetre, állandó B. rendesen a B. megkötése után elkövetend
munkaképtelenség esetére, amely lehet teljes v. mulasztásokra bir érvénnyel, de van a szavatosrészleges és múlékony munkaképtelenség esetére. sági B.-nak egy oly neme is, mely már a korábbi
Halálesetben, valamint állandó teljes munkakép- mulasztásokra is bir érvénnyel. Ez az úgjiievetelenség esetén az egész biztosított összeg, ál- zett hátrafelé kötött szavatossági B., melyet küllandó részleges munkaképtelenség esetén csak a földön bírák, ügj'védek, közjegyzk, gyámok szokbiztosított összeg egy része, mely 3 és BO^/o kö- tak igénybe venni. Nálunk ez a B. még nem igen
zött váltakozik, kerül kifizetésre. Ha a munka- van bevezetve.
képtelenség múlékony, az egy napra biztosított
III. Viszontbiztosítás.
kártérítés fizetend a félnek és pedig az egész
napi összeg addig, amíg a biztosított teljesen
Ha a biztosító elvállalt kockázatát más biztosimunka- illetleg keresetképtelen, különben pedig tóval úgy akarja megosztani, hogy a biztosítottal
a keresetképtelenség aránya szerint, csak a napi egyesegj'edül csakis közlekedjék, azzal a másik
összeg egy vagy kétnegyede 200 napnál hosszabb biztosítóval (viszontbiztosítóval) viszont-B.-t köt.
idre nem jár napi kárpótlás. A B.-ért fizetend A kötött viszont -B. -hoz az eredeti bizto.sított

vetkezméoyoire.
B.-jogi értelemben nem csupán valamely fizikai
külerö behatása alatt közvetlenül, hanem közvetN'e elállott kóros folyamat is biztosítottnak tekintend. A baleseti B.-ban szokásos, hogy a bizto-

;

B.-i díj aszerint váltakozik, amin baleseti es- félnek rendes körülmények között semmi köze.
hetségre, halálesetre vagy pedig munkaképte- A B.-i üzlet eddigi nagj' terjeszkedését a vilenség esetére is szóljon a B. Minél szélesebb és szont-B.-i intézménjTiek köszöni, mert e nélkül
minél nagyobb az elvállalandó kockázat, annál egj'ik biztosító vállalat sem merne, különösen
nagyobb a díj is. E célból a biztosító társaságok üzlete els éveiben, nagyobb kockázatokat átfoglalkozás szerinti kockázati osztályokat állítot- venni. A viszont-B.-i ügjietben az, aki a maga
tak fel. A kevesebb vagy több baleseti lehetség- által már elvállalt kockázat megosztása végett
gel járó foglalkozás alacsonyabb, illetleg maga- köti a viszont-B.-t a viszontbiztosított, aki pedig
sabb kockázati osztályba van besorozva és osz- a kockázatot áts'állalja a viszontbiztosító. A már
tálya szerint kisebb vagy nagyobb B.-i díjat fizet. elzleg létrejött B. pedig a f-B., az abban szeB. rendesen egy, öt vagy tíz évre köttetik, de repl személyek pedig a fbiztosító és fbiztosívannak egyszeri díjfizetéssel járó élethossziglan tók. A viszont-B. lehet közvetlen, amennyiben a
érvényes vasúti vagy hajószerencsétlenségek fbiztofrító köti a viszontbiztosítóval, vagy* A»>i;eesetére szóló baleset-B.-ok, valamint napok, he- tett, amikor a viszontbiztosító hántja Át íimBigÁT&
tek vagy hónapokra szóló utazási baleset-B.-ok. vállalt felelsséget más viszontbiztosítóra. A viSporí-B. vagy önállóan köthet az egyes vagy szont-B. vagy azt célozza, hogy a vállalt kockáösszes sportokra vagy pedig mint pótlék pótdíj zat folytán elállható kártérítési kötelezettséget
fizetése mellett a rendes B. kiterjesztéseképen. részben áthárítsa, vagyis hogy a kockázati összegGyermek-B., mindkét nembeli gyermek számára nek egy részét a viszontbiztosító viselje és ez az
egyszer és mindenkori egyszeri vagy évenkinti ú. n. összegviszont-B. ; vagy pedig azt célozza,
díjfizetéssel olyképen köttetik, hogy az összes bo- hogy a viszontbiztosító \iselje annak a veszély:

:
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viszontbiztosított a f- azután ez az ágazat feledésbe ment, míg 1860.
nem akart magára vállalni és ez a veszély- Londonban újra napfényt látott. A többi ágazat
ws2;owí-J5. Ha más nincs kikötve, az eredetiB. felté- már újabb kelet, a múlt század végén jöttek di-

nek a kockázatát, amit a
B.-ban

telei és díjai mérvadók a biztosító és viszontbiztosítók közötti viszonyra nézve is. Elv az, hogy
a viszontbiztosító ugyanazokat a díjakat kapja,
minta biztosító. A viszont-B. kétféle kötelez (obligát), amidn a biztosító tartozik minden neki
tetsz B.-ból a viszontbiztosítónak viszont-B. -t
felajánlani és a viszontbiztosító tartozik azt elfo:

gadni

;

nem kötelez

(facultativ),

amidn

a

fel-

ajánlás és elfogadás mind a két fél tetszésétl
függ.
A kötelez viszont-B. azonban ismét kétféle
hányadok (quota) szerinti, mely esetben a biztosító minden egyes B. után tartozik a viszontbiztosítónak egy bizonyos elre kikötött hányadot
(százalékot) viszont-B. -ba átadni, vagy excedens,
midn a biztosítónak jogában van elbb azt az
összeget levonásba hozni, amelyet saját számlájára meg akar tartani és csak az azután fennmaradó összegbl tartozik a viszontbiztosítónak
átutalást eszközölni. A viszont-B. igen komplikált
lebonyolítási ügylet és néha egy-egy kockázattal
majdnem az egész világot behálózza,mert a viszontbiztosító, ha egy-egy kockázatra nagy összegeket
kap össze, ismét viszont-B. -t vesz igénybe, ezek
már a másodviszontbiztosítók, de a másodviszontbiztosítók is igen gyakran abba a helyzetbe jutnak, hogy nekik is tovább kell adni harmadviszontbiztosítónak és így mehet ez tovább, néha
ötöd-hatod viszontbiztosítóhoz.

Történet ós Irodalom.
Vannak

jelenségek, melyek arra engednek következtetni, hogy a B. alapfogalmát már az ókorban ismerték. így a 300. évben Kr. e. Palesztinában
a szamárhajesárok abból a célból álltak össze, hogy
annak a hajcsárnak, ki szamarát rablók, tolvajok
vagy vadállatok által elveszti, új szamarat ad-

hassanak. A második pún háború alatt a spanyol
fegyver- és élelmi szállítók kikötötték, hogy Róma
megtérítse kárukat, ha rakományuk a tengerbe
vész. A római hajókölcsönök, amelyek elvesztek,
ha a hajó tönkrement és amely rizikóért a pénzt
kölcsönz hitelez a kamatokon felül még külön
díjat is kapott, szintén nem más, mint a mai tengeri szállítmány-B. megfordítottja. Rendszeres
B.-sal azonban csak a XIV, sz.-ban találkozunk
Firenzében és Genuában, hol a tengeri szállltmány-B-t, mint a B. els ágazatát, már ilzletszerüen zik. Gtenua 1369. már törvényt is alkot a
tengeri szállítmány-B. rendszeresítése céljából. Ez
a B.-i ág Olaszországból Spanyolországba, onnan
Hollandiába és Angliába terjedt át és innen ment
azután széjjel az egész világba. A tüz-B.-sal
legelször Németországban 1609-ben találkozunk.
Az élet-B. 1706. Angliában látott napvilágot.
A jég-B. 1750 körül Skóciában és Franciaországban egyszerre bukkant fel. A baleset-B.
els nyomai már 1540 körül szintén Franciaországban tntek fel. Az üzletszer állat-B. angol
találmány és 1700 körül lett ismeretessé. A betöréses lopás elleni B. kezdete visszavezethet
1155-re, midn III. Sándor pápa egy rablás és
lopás elleni biztosítási egyesületet alakított. De

vatba és leginkább Amerikában és Németországban kísérleteztek velük legelször. Magyarországba a B. eszméje 1770 körül, a lengyel királyságból jött át a 16 szepesi városba, melyek egy
önáUó tz-B.-i szövetkezetbe álltak össze, de a
szövetkezet 1792. már tönkre ment. Az els rendszeres magyar biztosító részvénytársaság azonban
az 1807. alakult

cs. kir. privilegiált

Révkomáromi

Ássecurans Társaság alaptkéje 200,000 forint
volt, de ez csakis a Dunán közleked hajókat és
azok gabonarakományát biztosította. A társaság
a forradalmi idben a tönk szélére jutott, feleit és
ügynökeit a Generáli biztosító társaság mentette
meg. Hazánkban az általános B.-i üzlet azonban
csak akkor indult meg, midn az 1831. alakult
;

Triesti általános biztosító társulat (Assicurazioni

Generáli) megkezdte

mködését. Utána követke-

zett a Riunione, 1839. a Marosszéki kölcsönös tüzbiztosító egyesület és 1842. a Kölcsönös Küküllöi,

Dicsszentmártonban. Az els jégbiztosító intézet
az 1843. alakult Magyar kölcsönös jégbiztositó
egyesület volt. Ezután jöttek 1844. a Brassói kölcsönös nyugdíjintézet és az Erdélyi kölcsönös biztosító társaság. Azután a Tiszavidéki szabadalmazott kölcsönös tzbiztosító társaság, mely Miskolczon 1847. alakult. Az Els magyar általános
biztosító társaság 1857., utána 1861. a Pannónia
magyar viszontbiztosító intézet alakult. 1864-ben
keletkezett a Pesti biztosító társaság, mely 1879.
a «Fonciére» Pesti biztosító intézetté alakult át.
Ugyanakkor alakult a Magyar- Francia biztosító
társaság is. Ezt a korszakot egy láz követte, mely
biztosító társaságok alapításában kereste tevékenységének fcélját. Alakultak egymásután a
Hungária, Viktória, Haza, Unió, Hunnia, Nemzeti,
Budapesti kölcsönös, Magyar kölcsönös.
Els magyar kölcsönös állatbiztosító társaság,
Ország, Kárment, Magyar hivatalnokok hitelés biztosító intézete, Románia, Bánáti kölcsönös tz- és jégbiztositó társaság, Nándor, Er-

Magyar állatbiztosító társaság, Pesti nemzetközi állatbiztosító társaság, Columbia, Hon,
Miskolczi leánykiházasító, Tisza, Központi, Merkantil, Budapesti nemzetközi általános biztosító
társaság, Orion, Ápis, Hitel, Els magyar jégbiztosító szövetkezet, Ágricola, Fidelitas, Magyar
Lloyd, stb. Ezek a társaságok azonban csakzsébet,

hamar ismét megszntek. Az elmúlt 60 évben 20
részvénytársasági és 64 kölcsönös, összesen tehát
nem kevesebb mint 74 biztosító vállalat ment nálunk tönkre. Jelenleg (1911) 70 rendes biztosító
vállalat és 11 parasztbiztosítási egyesület mködik Magyarországon. Ezen vállalatok terjedelmé-

rl

és nagyságáról

bvebb

felvilágítilssal szolgál

az évi-l-évre megjelen Mihók-féle Magyeir Compass, a Kormos-féle Pénzügyi Compass és a Törökféle

Magyar

Biztosítási

Évkönyv.

Külföldön a B. tudománya egyetemeken és felsbb iskolákon külön tanfolyamokban adatik el.
Nálunk a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tart
fenn B.-i szaktanfolyamot.
Irodnlom. A külföldi B.-i irodalom rendkívül gasdag és
széleskör, minthogy.majdnem minden nyugati államban van

::
;
;

-
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mely a B.-sal mint tadománnyal t. annslc
tochnikájával foglalkoiik. Nálunk ilyen egyesületek ninWeisa B. Ferenc. Aa ingatlanok
csenek. Magyar irodalom
túikirtéritósJnek Állami síerveietéról,18«9: Köviry, B.-i ÉvMatlekovits
Sándor,
Állami tfla-B., Btat. és
könyv 1870:
nemsetg. kCilemi-nye'-. VIII. köt. 18.1: dr. PCldes Béla,
Adalék a B. történetéhez hazánkban, Bud. Siemle 1883;
Jobaon Jónás, Stúdium und Vorschl&ge aaf dem Gebiete der
Lebensveisicherung 188;! Köváry, Blet-B.-l rendszer, 1884;
Wet:;z B. Ferenc. Az ingatlan állami túzkártérítése s eszméjének keletkezése és fejldése Magyarországon, 1888
Popper Jakab,
dr. Beck Hugó, B.-ügyi tanulmányok, ISUO
Geschicbte des Versicberungswesens in Ungam 1890 : dr.
Pólya
Beck Hugó, A baleset fogalma a B.-i jogban, 1891
Jakab, A B -i vállalatok 1891
dr Szörényi, Házbérrel
kombinált élet-B. 18^6: Havas Miksa, Az élet-B.-ról, 1900:
dr. Rósa Ferenc, X
dr. Hajós Jen, Magyar B.-i jog, 1908
magyar B.-i törvény 1902 Altenburger Gyula, Az élet-B.-sal
kapcsolatos jeltáloskOlcsönOkröl, 1903. dr. Beoder Béla, X
dr. Grósz Menyhért,
B. a kereskedelem szolgálatában, 1903
A testi sértések minsítése, 1903; dr. Geller Samu, A B.-i
jog késikönyve, 1904; Havas Miksa, Az élet-B. ról 1904;
J. Poór, Die ünfallversichemng in Ungam, 1904
Lengyel
Menyhért, B.-i eszmék, 1905 dr. Nagy Ferenc, A magyar
kereskedelmi jog kézikönyve II. köt. ; Breaer, A tzoltás
szabálya. 1907 : Csemy Gyózó, Az erdknek tQz ellen való
B.áról, 1907 Lensryel Samu, A hitel-B. problémájához 1907
Némethy és Breuer, TtLzrendészet, 1907; Feldmann Lajos,
A gyakorlati tüz-B., 1909 Erds Aladár, Tüzkár-B. 1910.
Német irodalom
Masius, Lehre der Versicherung 1846
Lndwig Hoffmann. Mitteilungen aus dem Oebiete des FeuerVersichemngs-Wesens, 18,7 L. Meunier, Pie Brandursachen
in den Pabríken, 1866 H. Brauné, Die Versicherung gewerblicher Anlagen; Era. Hernnaoji, Die Theorie der Versicherung 186y L. Schmidt, Das Ganzé des VersicherungsWesens. 1871 Dr. E. v. Bchwartz, Handbuch zur Erklárung
etc. von Feuer- und Explosionsgefahr : Dr. James Klang,
Das ong. Uaodelsgesetzbnch und das Vers.-Wesen 1876
Dr. Blsner, Allgemeine Brandursachen, 1877 Ábrahám Ritus,
Die Brandscliaden-Regulierang. 1883 Oscar Lemcke, Katechismus des Versichemngswesens 1888 Dr. A. Weingart,
Handbuch fur das Untersuchen von Brandstiftungen. 1885
Dr. J. Schevichaven. Vem Lében nnd Sterben. 1898; Dr.
Manes, Die Diebstahlversicherung 1899
Kari F. Leitner,
Die priváté Versicherung im Uienste des Kautmannes lyoo:
Dr. A. Weingart, Ueber die Besichtigung von Brandstellen
1900; Prof. Deunstadt, Die Feuergefahr im Hause, 1902
Dr. Manes, Die Haftpflichtversicherung, 1902 ; u. a. Versicherungswesen 1902 Dr. Brej-mann, Die Entschuldung des
landw. Grundbesitzes durch Hypottiekenversieherung. 1906
Albrecht Gerkrath. Zur Begriffbestimmung des Unfalles
1906; Dr. Manes, Kinführung in die Praxis der Privat-Versichemng 19t'8 Heinrich Henne, Einführung in die Beurteilung der Gefahren bei der Feuerversicherung von Fabriken und gewerblichea Anlagen, 1910
Ehrentheil, Assecuranz-Jóhrbuch ; Wallmanns Deutscher Vers.-Kalender,
Berlin Dr. Bisner. Assecuranz-Almanach, n. o.
Annnaire
des Sociétés d Assurances frant;ai8e8 et etrangéres. Paris.
tfibb B.-i egyesület,

Blzt. mell. való

szabadlábra helyezés

hogy a víz az árkok fenekét és oldane vájhíissa.

készíteuek,
lát ki

:

;

:

:

:

:

;

:

;

;

Biztosítási
Biztosítási
Biztosítási
Biztosítási
Biztosítási

ajánlat, 1. Biztosítás.
alap, 1. Biztosítás.
bárca, 1. Biztosítás.
bevallás, 1. Biztosítás.

csalás abban áll, hogy valaki bizvagyonát szándékosan megsemmisíti v.
megrongálja s e megsemmisülést vagy rongálódást olybá tünteti fel, mintha az véletlen eset következménye lenne, miáltal azt célozza, hogy a
túlbiztosított vagyon értékét meghaladó biztosítosított

tási összegnek felvétele által a biztosító intézet

megkárosításával jogtalan vagyoni haszonra tegyen szert. A magyar Btk. szerint: tekintet nélkül az okozott kár összegére, büntettet képez a

ha valaki azt saját biztosított vagyonának
megsemmisítése vagy megrongálása által követi
el (382. §)
eszerint a B.-t csak tulajdonos követheti el saját (tz-, víz- vagy jégkár ellen) bizto-

csalás,

;

:

:

vagy ingatlan) tárgyaira. A
büntetés öt évig terjedhet fegyház (383. § 2.
bek.) és mellékbüntetés. Amennyiben a megsemmisülést vagy rongálódást elidéz cselelanény
gyújtogatás, mely mások vagyonára tüzveszélylyel járt (422. §) vagy önmagában is köz\'eszély
cselekmény (434. s köv. §-ok), a bnösség mindkét cselekmény nyomán megállapítandó s a büntetés a hünlialmazat (1. o.) szabályai szerint mérend ki. L. még Csalás.
Biztosítási díj, 1. Biztosítás.
Biztosítási ellenrzés, 1. Biztosítás.
Biztosítási feltételek, 1. Biztosítás.
Biztosítási felügyelet, 1. Biztosítás.
Biztosítási hivatal, l. Biztosítás.
Biztosítási jog, 1. Biztosítás.
Biztosítási kényszer, 1. Biztosítás.
Biztosítási kötvény, 1. Biztosítás.
Biztosítási szerzdés, 1. Biztosítás.
Biztosítási táppénz, 1. Munkáshiztosttás.
Biztosítási törvény, 1. Biztosítás.
Biztosítási ügynök, 1, Ügynök.
Biztosítási végrehajtás, 1. Végi'ehcjtás.
Biztosítási visszkereset, 1. Visszkeresd.
Biztosítás, 1. a váltójogban, a váltóbirtokosnak
Biztosíték, 1. óvadék.
kelló fedezt njTijtásával megnyugtatása afelól,
Biztosítéki alap, vállalat létesítésének és kehog>- a váltóban kitett, illetleg el nem fogadott resztülvitelének biztosítása céljából az érdekeltek
összeg, az el nem fogadásból származó költség- részérl összeadott pénzösszeg.
Szövetkezeti
gel egjütt lejáratkor ki fog fizettetni.
kölcsönöknél szokásos az esetleges veszteségek
2. B- A vasútépítésnél biztosítások készülnek fedezésére bizonyos összeget visszatartani vagy
a vasúti pályatest, a töltés stb. pontjainak vé- pedig a veszteségek arányában évrl-évre bizodelmére, melyek akár állandó, akár idsza- nyos befizetést követelni. Ez az összeg az ú. n.
kos vízfolyások romboló hatásának vannak ki- biztosítéki alap vagy biztosítéki hozzájárulás, az
téve, mint pl. a folyók közelében haladó pálya- i<egy mindenkxéH és mindenki egyért» felelsség
részek töltéslejtöi. A B.-ok mértékét a pálya- elvén alapul és megváltását képezi azon rizikómenti vízfolyás ereje és nagj'sága szerint álla- nak, amely ez elv alapján az egyes szövetkezeti
pítják meg. Legegyszerbb de legkevésbbé ellen- tagokra háramol.
álló, ha a töltéslejtket ültetvényekkel, rendesen
Biztosíték mellett való szabadlábra helyefúzfadng\'ányokkal ültetik be. Ha a vízfolyás zés. A bnvádi perrendtartás (1896. XXXIII. t.-c.)
ereje nagyobb, a töltéslejtöt 0* 30-0-50 m. vastag 162. §-a értelmében a szökés veszélye alapján elkburkolattal, ujabban beton vagy vasbeton la- zetes letartóztatásba vagy vizsgálati fogságba
pokkal fedik be. Nagyobb folyóvizek szélén épül helyezend vagy fogva lev egyént szabadlábon
töltések oldalát kfalakból képezik ki. A B.-ok kell hagyni, illetleg szabadlábra kell helyezni, ha
közé sorozzák a töltések lábánál haladó szegély- maga vagy helyette más megfelel biztosítékot
árkok vagy egyéb szabályozások feneke ós oldalá- ad és ez, tekintettel a vád tárgj'ává tett bncsenak k- vagy betonburkolatát is, melyet azért lekményre és a terheltnek személyes körülmésított vagj'oni (ingó

;

:

;

;

;

;

;

:

:

;

:

;

;

:

;

;

;

—

20*

;

—

Biztosíték perköltségre

nyeire, megszökésót valószíntlenné teszi. A biztosíték készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban teend le elfogadása, neme és összege
;

a kir. ügyészség meghallgatása után az eljárás szakához képest a vádtanács vagy az Itélbiróság határoz (Bp. 163., 164. §). A B. hatálya
csak addig tart, míg oly tények nem merülnek
fel, melyek a letartóztatást szükségessé teszik
ily tények a Bp. 165. §-a értelmében a szökés kísérlete, a szabályszer idézésre való meg nem jelenés vagy az elzetes letartóztatás, illetve vizsgálati fogság elrendelésének újabban felmerült
oka. Viszont felszabadul a biztosíték az elzetes
letartóztatás vagy vizsgálati fogság hatályon kívül helyezése, az eljárásnak jogers megszüntet

felett

határozattal
jezése,

vagy felment

Biztosító készülékek
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vonatjelent berendezések

(1. o.).

L,

még

Bizto-

sító készülékek.

Biztosító csapatok, 1. Biztositó szolgálat.
Biztosító cs (biztosító tölcsér), üvegkészülék,
amit gázfejleszt palackokra alkalmaznak avégbl, hogy a gáz, ha nyomása bizonyos határon túl
n, azon át kiszabadulhasson. A gázfejleszt palack nyakába ketts furatú dugó van illesztve,
egyiken a gázelvezet cs, másikon a B. nyúlik

Ítélettel történt befe-

a szabadságvesztésbüntetés megkezdése,

csupán pénzbüntetésre szóló ítélet hozatala vagy
a büntethetség megsznte esetóben.V. ö. Angyal,
A B. (Budapest 1903).
Biztosíték perköltségre, 1. Perköltségbiztosíték.

Biztosító berendezéseka vasutaknál.

Ay&súü

B. célja általánosságban a vonatforgalom biztosítása. Ezt a célt szolgálják már a vasúti távíró és távbeszél is, továbbá a villamos harangjelz berendezéssel adott hallható, átmen vonat-

1. ábra.
Biztosító csft.

2.

ábra.

Welter-féle biztosító csö.

jelzések, mint amelyekkel a vonatok közlekedéséri

az állomások és rhelyek megfelelen értesíthetk.
A mai nagy sebességek mellett azonban, amikor a
rohanó vonatot veszély esetén is mostani fékberendezéseinkkel csak bizonyos id multán lehet teljesen megálUtani, különleges biztonsági berendezésekre van szükség, amelyekkel a vonat személyzete a közlekedés biztonságáról, a pálya
járhatóságáról már elre nagyobb távolságra is
megbízhatóan értesíttessék. Erre a célra szolgálnak a jelzk (1. o.), mint a biztosító berendezés
leglényegesebb alkotórészei. A jelzket összefüggésbe hozzák a váltókkal, a pálya legveszélyesebb pontjaival. Állomásokon a bejáró ós kijáró
vonatok biztosítására szolgálnak e berendezések.
Különösen szükséges ez csatlakozó állomásokon,
hol több vasúti vonal ágazik be és vonattorlódások s megelzések, továbbá menetiránykeresztezések lehetnek. De szükséges ez a biztosítás a
nyílt vonalon lev pályaelágazások váltóinál és a
vágánykeresztezödéseknél is, amelyeken át a vonatok rendszerint nagy sebességgel közlekednek.
A nyílt vonalon való közlekedés biztossága megkívánja, hogy az egymás után következ vonatok meghatározott távolságban maradjanak egymástól, hogy az utolérés veszélye s esetleges
összeütközés lehetsége elkerültessék. E cél érdekében egyes országokban törvényileg, másutt
szabályrendeletilog van elírva, hogy egyes vonatok csak akkor hagyhatják el az állomást, ha
az eltte haladó vonat már a következ állomást
elérte s errl visszajelentés érkezett. Ez az állomásközökben való közlekedés. Ha azonban két
állomás messze esik egymástól vagy ha a vonatok közlekedése bizonyos mértéken túl srbb,
akkor a vonatok közlokedósót olyképen kell szabályozni, hogy az egymást követ vonatok meghatározott tér szerint távol tartassanak egymástól, erre szolgálnak a vonalblokkberondezések és

be.

A

legegyszerbb B.

edényben a

felül tölcsérben

végzd,

ér üvegcs (1. ábra) ha az
nyomás n, a folyadékot a csövön fel-

alul a folyadékba

;

hajtja egész a tölcsérig, ahol aztán a fölös gázátbugyborékol, viszont ha a bels nyomás kicsiny,
a B.-vön át leveg jut a palackba. Hasonlóképen
mködik a 3. áhrán látható B., az elzáró folyadék ott a kis üveggolyóban lev víz.
Biztosító intézet, 1. Biztosítás.

Biztosító készülékek, 1. B. alatt mindazokat
a szerkezeteket értjük, melyek a gépüzem vagy
építkezések terén, valamint nagyobb gyülekezések helyein elfordulható balesetek elhárítására
alkalmasak és alkalmazásukat a balesetbiztosításra hozott törvények elírják és az iparfelügyelk ellenrzik. Szerkezetük a célnak megfelelen
igen különféle. így vannak B., melyek kigyuladt
épületek égésének tovaterjedését gátolják, a gyülekez helyekbl tz esetén való menekülést könynyítik V. a kigyuladt épületekbl emberek mentését megkönnyítik, továbbá olyanok, melyek a
munkagépek körül elfordulható baleseteket gátolják, gzkazánok robbanását elkerülhetvé teszik, vasutak vonatainak összeütközését elhárítják, a kisiklott vonat beemelését könnyítik. Hajótörésekalkalmával használható mentkészülékek.
Transzmissziók kenése, tisztogatása, szíjak feldobása körül elforduló balesetek ellen védenek. Villamos vezetékek kezelése közben elfordulható ütésektl védenek. A csiszoló korongok és köszörkövek a röpít er által okozott robbanásból
származható balesetek elhárítása céljából ers.
rácsos fonattal vétetnek körül. A papírgyártásnál
és más iparban használt simító vagy zúzó hengereken, valamint a cséplgépek, szecskavágók és
más hasonló olyan forgógópeken, ahol a munkásnak gyakran kell kézzel a betolandó tárgyat igazítani, a kéznek bek érültét gátló készülékek al-

;
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Az emelgépeken a lánc szakadása
a láncnak havonkénti kenése és egy-két
évenkénti kilág>'ítása által szokás védekezni. A
forgattyuknak a teher leeresztése alatti sebes
visszaforgását kapocskerékkel vagy szalagfékkel
hárítják el, vag>' olyan kapcsoló fogakkal látják
el, melyek a tengely visszaforgása esetén a forgattjTit a tengelybl automatikusan kikapcsolják.
Ilyeneket használnak az automobil és más tzgépek megindításához is.
2. B. tengeri hajókon. A legtöbb modem tengeri
hajó, kivált a gyorsjáratú nagy személyszállítók,
a különféle készülékek egész rendszerével vannak
ellátva, ezek célja úgy a hajót magát, mint a
rajta lev személyek és árúk biztonságát összeütközések, zátonyrajutás, pusztító vihar, vízbe-

kalmaztatiiak.
ellen

unilés.

tzkár

stb.

ellen

megóvni.

Els

helyet

(1. o.), mely
minden nagj'obb oceánhajún már fel van állítva
t's számos esetben kitnen bevált. Parti szikraállomások a hajót vagj' a hajók egymást e táviró
útján értesíthetik orkánról, ködrl, úszó jéghegyekrl, úszó hajóroncsoki'ól, háború v. veszedelmes járvány kitörésérl stb.; veszélyben lev

foglal el e B. között a szikratávíró

hajók segítséget kérhetnek; hajókon szök gonosztevk köröztethetók (pl. dr. Crippen esete)
általában a hajók egymástól és a szárazföldrl
fontos híreket szerezhetnek, melyek némely nagy
oceánj árúkon ujságalakban naponta megjelennek.
A vízalaiii harangjelzések (1. o.) különösen a szárazföldnek, kikötbejáratoknak veszélytelen megközelítését segítik el. A ketts fenék és az abba
beleépített ceUa- vagy rekeszrendszer (1. o.) lehetleg megakadályozza, hogy a megfénekl hajó
megteljék vízzel a drainage- rendszer (1. o.) pedig
lehetvé teszi, hogy a cellákba betódult vlz kiszivattyuztassék. Azonkívül a hajó bels fenék feletti, vlz alatti része vízálló harántfalak (ném.
Querschotten) által több szakaszra (fi'anc. compartements) fel van oszt\'a akkép, hogy ha az öszszeütközés által 1 vagy 2 ilyen szakasz vízzel
megtelik, attól a hajó még el ne merüljön. E fontos berendezés azonban csak akkor hatékony, ha
a harántfalakba vágott, az egyes szakaszok közti
közlekedésre elkerülhetlenül szükséges és vlzállóan záró ajtók bármely pillanatban elzárhatók.
;

—
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lámpa

kaszok ajtói a fedélzetrl külön-külön kinyithatók. Tzveszély ellen fleg a nagyszámú gz- és
kézi szivattyúk szolgálnak, melyekkel bárhová
nagj-mennyiségü tengeri vlz lövelhetö. Üvegbl készült és bizonyos vegyi szerekkel telített kézi tzoltó bombákkal, melyek a hajó sok
részében polcokon állnak, továbbá extinktörökkel a keletkez, még el nem harapózott tz eloltható. Vülamos és önmköd tzjelzk sok
helyütt alkalmazvák utóbbiak különösen a nehezen hozzáférhet hajórészekben (szénraktárak, rakományhelyiségek) keletkez tüzet jel;

Vannak készülékek, melyek forró gzzel v.
szénsa^•val oltják a tüzet; ezeknél jobb a Claytonféle készülék, melynek fejlesztett gáza alulról az
helyiségbe bocsátva, már
10«/o-nyi menynyiségben elfojtja az égést, azonkívül patkányok,
rovarok stb. kiirtására is alkalmas. Azon esetre,
ha a hajót mégis el kell hagjTii, a fedélzetre fektetett mentcsónakok szolgálnak, melyek újabbszer davitok (1. 0.) által gj'orsan vlzrebocsáthatók. Kiegészítik e berendezést a mentövek és különleges mentökészülékek, melyek egyes vlzbeesett emberek víz színén való tartására szolgálnak.
zik.

5—

ég

Tágabb értelemben a hajó ii'ányát jelz oldal- és
orrlámpák, valamint minden jelzési készülék v.
rendszer a B. közé számítható.
3. A robbanó fegyverek zárain a véletlen elsülés megakadályozására biztosító készüléket alkalmaznak. Biztosító helyzetében a készülék a zár
elsüt alkatrésze eltt áll és meggátolja ennek elmozdítását.
Biztosító lámpa, oly különleges lámpaszerkezet, melynek célja a nyílt gyertyák, rossz kolajl ampák avagy a robbanó gázokat meggyújtó

közönséges lámpaszerkezetek által keletkezhet
tzveszély elhárítása. Ennek megfelelen szerkezete is kétféle, t. 1. a) olyan, amelynél a gázok,
gzök meggyúlására nincsenek tekintettel, hanem csakis a háztartásban, gazdaságban, mhelyekben, boltokban való közönséges használtatásra tartanak igényt, és b) olyan, amelynek szer-

zárókészülékek vannak villamosak íj)l. a LongArm-féle rendszer), de ezek kevésbbé megbízhatók és vannak hidraulikus-pneumatikus üzemek,
ilyen a Lloyd-Stone-féle, mely 30-atm. nyomással
dolgozó kombinált lég- és vízszivattyújával egy
központból az összes vízálló ajtókat (ném. wasserdlchte Türen) egjszerre kb. 30 mp. alatt elzárhatja. Az emeltjú, mely a készüléket mozgásba
hozza, a parancsnoki hídon van, hol az rszolgáIly

lev tiszt veszély esetén használja. Ugyanvan elhelyezve az összes vízálló ajtók tervrajza és egj' mutató tábla (indikátor), mely zöld
villamos lámpácskák meggyúlása által jelzi, hogy
melyik ajtó van zárva vagy nyits-a. Az egj^es

latban
ott

vlz,

a nem

biztosító lámpája.

ScbmahI-Liet>-(éle bási bistolámpa beisfi zárt gynjtószerkezettel.

gitó

kezete lehetetlenné teszi azt, hogy a helyiségben,
bányában, tartányban lév gyúlékony, robbanékony gázok, gzök a lámpa lángjától me^yuladhassanak v. a lámpa megnyitásakor robbanás
bekövetkezhessek. Az els csoportnál a lényeg a
veszélyeztetett sza- lámpatest megfelel szerkezete és az égöanyag

ajtókon viszont riasztó csengk alkalmazvák,
melyeknek hangos szavára a szénraktárakban,
géphelyiségekben stb. lev személyzet gyorsan
feljön, de anélkül, hogy a gyorsan záródó ajtókat
használná. Mihelyt m^áUapíttatott, hogy mely

szakaszokba tódult

Schmahl gazdaságba való

—
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A gzkazánokra

helyes megválogatása, továbbá oly gyújtószer-

/pedig a B. akasztó-súlya.

kezet, mely a gyufa szabad használatát, eldobását kizárja, amennyiban a lámpa belsejében alkalmaz oly zárt szerkezetet, melynél a gyufa
(Schmahl-féle lámpa), gyutacs v. benzingáz, dörzsölés, ütés vagy villamos sziki'a útján, teljesen
zárt helyen gyulád és gyújtja meg a kanócot, s
ahol a láng eloltása is a lámpa kinyitása nélkül
másik csoportnál ezenfelül még
végezhet.

kalmazott B.-nek fbb méreteit beírják a vizsgáló bizottság által kiáUított használati enge-

al-

délyt igazoló okmányba (Certiílcat). A beírt méretek a következk: a hosszabb és rövidebb kar,
a szelep önsúlya, az emeltyre függesztett nehezék súlya, az emelty önsúlya és a szelepfészek közép átmérje. E szelepek nem hárít-

A

a lámpa légmentes zárása is egyik fkellék,
amit többnyire a Davy-féle lámpa elméletének
megfelelen sürü sodronyhálónak a láng körül
való alkalmazásával érnek el. Újabb idben a
villamos akkumulátorok (áramgyüjtök) és száraz, valamint nedves elemek tökéletesedésével
B. gyanánt legjobban felelnek meg az ilyen
telepek által táplált oly villamos kézilámpák,
amelyeknél az izzótest ketts üvegbura alá
helyeztetett. A villamos áramvezetékekbe kapcsolt villamos izzólámpáknál ellenben még az is
megkövetelend robbanó gázzal telt helyiségben,
hogy a lámpák kapcsolója, biztosítéka stb. a helyiségen kívül legj^en elhelyezve. A színházak kijárataihoz alkalmaznak újabban ilyen villamos
mellékvilágítást, melynek egyik lámpája a villamos vezetékbe, másik lámpája pedig egy akkumulátorba van kapcsolva ha a vezetékben zavar
áll be ós az els lámpa elalszik, azonnal automatikusan bekai)csolódik az akkumulátor lámpája.
A villamos mellékvilágítás felnye az, hogy
füstb n sem alszik el és így kijáratok jelzésére
tzveszélyes helyiségekben nagyon alkalmas.
B.-kat a bányászatban is használnak, ezekazonban a bányászati mesterszóval mentlámpáknak
nevezett lámpaalakoktól lényegesen különböznek,
amennyiben a B. mint stacioner-lámpák kitérkön, aknarakodókon, szivattyútelepeken, mentállomások közelében úgy érc-, mint só-, vask- és
szénbányákban használatosak els sorban a
közlekedés útvonalainak állandósított megvilágítására szolgálnak úgy közönséges petróleum-,
acetilén- és villamos-lámpák, mint Davy-rendszerü (Mueseler, Wolff stb.) mentölámpák is lehetnek és a külön is használatos lámpa-alakoktól
abban különböznek, hogy véletlen sérülések ellen
dróthálózatokkal védve vannak. L. még Mentö-

ábra. Súllyal terhelt

emeltys

biztosító szelep.

ják ugyan el a robbanást, de mégis késleltetik
és az által, hogy a kezel személyzet figyelmét
fuvásukkal felhívják, lehetvé válik a robbanás
kikerülése. A 2. ábra rugóval terhelt emeltys

;

;

2.

ábra.

;

lámpaBiztosító szelep, olyan edényekre alkalmazott
kifelé nyíló szelep.amelyekben a bennlev folyadék
v. légnem, testek nyomása nagyobb, mint a küls

A B. megnyílik, mihelyt a bels nyobizonyos magasságra emelkedik s a folyadékot, gázt vagy gzt kiereszti. A B.-et különösen gzkazánokra alkalmazzák. Gzkazánokra
alkalmazásukat hatósági rendelet szabályozza.
Mmden gzkazánon legalább két B.-nek kell
lenni és ezeket úgy kell megterhelni, hogy midn
a kazánban a nyomás a megengedett értéket elérte, felemelkedjenek. Terhelésükre nézve súlylyal és rugóval terhelt B.-et különböztetünk meg.
Ezek mindegjáke ismét közvetetlenül v. emeltylevegé.

más

áttétellel lehet terhelve. Az 1, ábra egy emeltys,
súlylyal terhelt B.-t mutat, melyben i az öntött
vas szelepház, c a réz szelepfészek, a a szelep, b
:

a szelepháznak egy nyúlványa, melybe d emelty
éle kapaszkodik, e az emelty nyomó csapja,

Rugóval terhelt

biztosító szelep.

w

A két
szelep felett egy /
fekszik, melyet középen /' rúgó húz lefelé, a rúgó erejét
csavar-tokokkal szabályozhatjuk. A biztosító szelepnek mindig keskeny felületen kell a fészekre feküdnie, mert
különben könnyen beiszaposodik és a fémek között föllép tapadó er ersen gátolja a szelep felB.-et

mutat.

emelty

mm

emelkedését.
Biztosító szolgálat, célja, hogy seregrészeknek meglep támadások ellen oltalmat nyújtson.
E cél elérésére egyrészt az ellenfélt kikémlelik és
folytonosan megfigyelik, ami a földerít szolgálat (1. 0.) körébe tartozik, másrészt pedig a fcsapat (1. 0.) elé, a veszélyeztetett irányban biztosító
csapatokat küldenek elre, melyeknek ellenállása
s a fcsapattói való távolsága ez utóbbinak lehetvé teszik, hogy elegend ideje legyen harckészségbe helyezkedni v. az ellenséges támadás ell
kitérni. A biztosító csapatok, ha útban lev vagy
útközben rövid idre pihen menetoszlopok oltalmára vannak rendelve, menetbiztosttó csapatoknak, ha táborozó vagy laktáborokban lev seregrészek biztosítására szo\géilnak,elöörsöknek neveztetnek. Ha valamely csapat B. oltalma alatt csak
rövid ideig pihen, akkor ezt biztosított megállás-

—
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nak nevezik. Terjedelmes laktáborozásoknak hosz- talék. A menetbiztosítás sematikus képét az elz
szabb tartamú biztosítását örállásokkal (Postie- hasábon közölt rajz mutatja.
A nyugvó csapatok biztosítására szolgáló elrung) eszközlik. B.-ra rendesen a csapatoknak
csak V4—*/« részét alkalmazzák. A B.-ra alkalma- rsök egyes tagjait táliori rsöknek, försöknek
zott gyalogcsapatokhoz, ha lehetséges, a földerit, és elörstartaléknak hívják. Zászlóalj erejéig terösszeköt és hírviv szolgálat teljesítére mindig jed csapatok biztosítására csak tábori rsöket
lovasság is csatolandó s a viszonyoknak megfele- tolunk 1000— 2000''-re elre, ezredek és dandálen esetleg lövegek, míiszaki csapatok, utászok, rok biztosítására tábori rsöket és ezek mögött
sebesültek számára segélyhelyek, távolságjelz mintegy 2000— 3000'*-re forsókét állítunk fel,
állomások stb. is osztatnak be. A biztosító csapatok még nagyobb seregtestek biztosítására azonfölül
még ütközetvonatukat is csak különös rende- elrstartalékot is alkalmazunk mintegy 3000—
letre vihetik magukkal. A menetbiztosító csapa- 4000** re a biztosítandó csapat eltt az ellenség
tok elvédre, jobb- és baloldalvódre és utóvédre felé elretolva.
tagozódnak. Az elvéd a biztosítandó csapat nagyAz elrsi szolgálat sematikus képe
'^í.^
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tartalék

f-2

Minél közelebb vagyunk az ellenséghez, a társök és försök annál srbben állíttatnak
fel. Az ellenségtl távolabb, csakis az útvonalak
megszállására és elzárására felállított elrsöket
m^etelrsöktiek hívjuk közelebb az ellenséghez már zárt elrsökkel biztosítjuk magunkat,
míg közvetlen érintkezésben az ellenséggel, pl.
félbeszakított harc után, ütközetelrsök védelme
tocsaptit
alatt nyugosznak a csapatok. Ez utóbbi az elrsfelállítás legsrbb neme, melynél a biztosító
csapatok a legnagyobb fokú harckészültségben
töltik az éjszakát, nehogy azalatt a nyugvó csapatnak bántódása legyen.
Harcközben a biztosítás külön e célra kirenfvrrrtcLt
delt járrök, úgynevezett harcjárrök (1- o.) és
lUÓvécL
osztagok által történik.
Biztosító társaság, 1. BiztosÜásképest esetleg több tagból is állhat;
Biztosító tölcsér, 1. Biztosító cs.
zászlóaljig bezárólag csak az 1—2 szakaszból álló
Biztosító vonalak (assurée-vonalak, hibásan
elöjárör menetel 600—1000 lépésnyire a biztosí- azurée), a könyvnyomtatásban így nevezik a váltandó csapat éle eltt ezrednél és dandárnál az tókon stb. látható s az összegnek bettivei való
eljárr és fcsapat közé még körülbelül 1 zászló- kiírására szolgáló párhuzamos,
vonalakat.
aljnyi ers elhadat, hadosztáljmál és még annál A B. a hamisítást volnának hívatva megnehezíis nag^'obb ser^testeknél pedig azonkl\iil még a teni.
2—3 zászlóalj erej elvédtartalékot iktatjuk
Bjarma, 1. Perm.
1—2000, illetleg 2—3000 lépésnyire a fcsapat
Bjaimiak, nép, 1. Pemijákok.
és eljárr közé. Visszavonnlásoldíiál ezen biztoszláv) a. m. fehér földrajzi
Bjel
(Bjelo
sító tagok neve
atójárr, ntóhad és utóvédtar- neveknél mint összetétel használatos.
bori

:

;

sr

.

:

.

.

.

.

;
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Bjelik Imre, osztrák-magyar ap. tábori vikáTrencsén vm. Teológiai
tanulmányait Nyitrán végezte. 1888-ban fölvétette magát katonai lelkésznek, mint ilyen a sarajevói hadtest kerületében, 1891. Pozsonyban
lyával.
Bjelaja, több folyó neve Oroszországban a leg- ködött. 1894-ben az ap. tábori vikárius mellé konnagyobb B. (a baskíroknál Akidéi) az Uraiban, zisztoriális titkárnak nevezték ki, 1903. pápai
prelátus, 1908. konziszt. igazgató lett. 1911 máLepskine szerint 13 patak összefolyásából ered
nagy kanyarulatokat tesz. Legnagyobb mellékvize jusban, Belopotoczky lemondása után a király ap.
az Ufa, azonkívül fölveszi a Tanimot, Ursakot és tábori vikáriussá, kevéssel ezután pedig a nagyDemát. Selli nincsenek, de sok benne a sziget és váradi kat. szert, káptalan egyik litterarium stalzátony. Szarapui és Selabuga közt a Kámába tor- lumára kanonoknak nevezte ki. B. irodalmi munkollik. Hossza 1100 km. Szterlitamaktól kezdve kásságot is fejtett ki teológiai értekezéseken és
ájtatosság! mveken kívül megírta a cs. és kir.
hajózható.
Bjelaja-Cerkov, közs. Kiev orosz kormányzó- tábori lelkészet történetét.
ság Vaszilkov (ettl 47 km.-re) ker.-ben, a Rossz és
Bjelina, az ugyanily nev járás székhelye
vasút mellett, (i897) 20,705 lak. vasöntvel, élénk Dolnja Tuzla kerületben Boszniában, a Drina balgabonakereskedéssel. 1626-ban a lengyelek itt le- parsán 122 m. magasban,(i9io) 10,069 lak., akiknek
gyzték a perekopi tatárokat.
nagyobb része mohamedánus. Kedvez fekvéséBjelaja-Szopka (fehér fköt), v. Khvasen, nél fogva most egyike Bosznia legélénkebb forKamcsatka Ny.-i hegyláncának legmagasabb vul- galmú helységeinek. 1903-ban I, Ferenc József
kanikus csúcsa, 3050 m.
uralkodónak itt szobrot állítottak.
Bjelinszkij, 1. VisszartjonGrigorjemcs,kivéi\(>
Bjelajci, adók. Pozsega vm. paki'áczi j.-ban,
u. p. Kamensko, u. t. orosz kritikus, szül. 1810 jún. 13. Sveaborgban,
(1900) 378 horvát-szerb lak.
megh. 1848 jún. 9. Tanult 1829—32. a moszkvai
Pakrácz.
Bjelala Vesa, német gyarmat Borszna orosz egyetemen, de kicsapták, mert nem vetette alá
város és azonos nev folyó mellett a csernigovi magát a fegyelemnek. Ezután hírlapíró lett, bekormányzóságban, olajmalmokkal, dohányter- hatóan foglalkozott irodalmi ós íilozóíiai tanulmányokkal és élete végéig tollával szerezte kemesztéssel.
Bjelanovac, adók. Pozsega vm. pakráezi j.-ban, nyerét. Egészen belemerült Hegel és Schelling
u. p. ós u. t. Lipik.
Ülozóíiájába s eleinte a hegeliánizmusnak volt
(1900) 194 horvát-szerb lak.
Bjelasznica, hegység (Bjelasnica planina) fáradhatatlan apostola. Csakhamar hímévre tett
Boszniában, Hercegovina É.-i határán.
szert hazájában
középpontja volt a korabeli
orosz irodalomnak, ó méltatta elször alaposan
Bjelasztina, 1. Fejérk.
Bjelbog (fehér isten), a szláv mitológiában a és behatóan Puskin költészetét, Gogoly, Gonfényesség, a jóság istene, ellentétben a sötétség, a csarov mveit,
fedezte fel Nyekraszovot, az
rosszaság istenével csjomobog (a. m. fekete isten). újabb nemzedék legkiválóbb költjét, általában
adott irányt és eszméket az irodalmi életBjelci, kerületi szókhely Besszarábia orosz kormányzóságban, a Reut mellett, (isq?) 18,526 lak.
nek, mert nemcsak széles látókör kritikus,
nagy szarvasmarha- vásárokkal. 1812 óta orosz de emelkedett szellem esztétikus is volt. Kübirtok.
lön könyveket nem írt és nem adott ki, de pubBjelev, kerületi székhely Tula orosz kormány- licisztikai ós irodalmi cikkei, amelyek a péterzóságban, az Oka balpartján, vasút mellett, (1897) vári és moszkvai els rangú folyóiratokban koron9567 lak. nyilvános könyvtárral, faggyúkészl- kint megjelentek, nemcsak a korabeliekre voltak

Bjela (lengyelül: Biala), kerületi székhely
Szjedlec orosz kormányzóságban, a Krasznaja és
vasút mellett, (1897) 13,123 lak.; lentermesztéssel
és vászonszövéssel a Radziwill hercegek kasté-

rius, szül. 1860. Illaván,

;

m-

;

:

;

;

;

;

;

:

;

1826 má- mély és maradandó hatással, hanem mai napig
Sándor cár fele- is nagy tekintélyben részesülnek. Cikkeit össze-

téssel, olaj-présekkel és kötélgyártással.

jus é-én

Itt

halt

meg

Erzsébet,

I.

Bjelgoraj, kerületi székhely Lublin orosz-lengyel kormányzóságban, 18 km.-nyire Galicia határától, (1897)

6286

lak.,

akik lószrbl szitákat

csinálnak.

;

:

—

B.,

Moszkva

(1.

0.)

városrésze.

Szmolenszk orosz kormányzóságban, az Obsa partján, (i897) 6965 lak.
Bjelij, kerületi szókhely

Egykor

litvániai város volt, 1669. Oroszország-

hoz került.

ego zizní i perepiska
Pétervár 1876 és új kiadásban 1900).
(2 kötetben), Bölinskij,

BjelgoTod, 1. kerületi ós érseki székhely Kurszk
orosz kormányzóságban, a Vesszelica és Donec
összefolyásánál, a vasút mellett, (1897) 21,850 lak.,
élénk kereskedéssel híresek B. viaszgyertyái. A
város 980 körül a Donec balpartján mészkhegyen
épült. Neve B. (fehér város) innen eredt. A várost
a tatárok elpusztították s azután a folyó jobbparti
völgyében épült fel. Várát 1593. a krimi tatárok
ellen építették ós innen kezdve húzódott el a XVII.
sz.-ban az Okáig egy sor ersség, a B.-i vonal.
2.

gyjtve 12 kötetben adták ki Szt.-Pótervárott
1859—61. és többször, a legújabb még be nem fejezett teljesebb kiadást Vengerov szerkeszti 1900
óta. Legújabb életrajzát megírta Püpin Sándor

2.

B.,

Maxim,

1.

(Szt.

Jaszinszkij.

Bjelipotok, kisk. Árva vm. vári j.-ban, (1910)
681 tót lak., postahivatal u. t. Podbjel.
Bjelke, régi svéd nemes nemzetség. Tagjai közül említendk Gunilla, HL János király második neje. Megh. 1597.
Sten, miniszter és admirális, 1624-1684. Ellensége volt de la Gardio kancellárnak.
Nilsgr., hírneves hadvezér (1644—
1716) kitnt nevezetesen az 1675— 79-iki svéddán háborúban 1679— 82-ig párisi követ; 1684—
87-ig I. Lipót szolgálatában hazánkban harcolt
a törökök ellen, mire tábornokká ós gróffá lett.
Xn. Károly alatt kegyvesztett lett és 1695. felségsértés miatt halálra ítélték, de kegyelmet
;

:

—

;

;

—

;
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BJelkit

kapott. Hazánkban töltött hadi éveit megírta
Malmström, Nils B. och kriget mot Turkarna

—

(Stockholm 1895)
Tre Gcütriel gr., svéd politikus és hadvezér (1684—1763), az elbbinek fla,
XII. Károlyt követte az orosz háborúba. Törökországban is vele volt, tagja volt utóbb a rendi
gylésnek és Luise Ulrika királyn buzgó híve.
Bjelkit (ásv.), 1. Cosalit.
Bjelo-chrobatok, 1. Bdo-króbátok
Bjeloj, ker. székváros Szmolenszk orosz kormányzóságban, a Duna mellékfolyója, az Obsa
mellett, (i897) 6789 lak., élénk kereskedéssel.
Bjeloje More, 1. Fehér-tenger.
Bjeloj Osztrov (feliér-sziget), sziget a Karatengerben, a Szamojéd félsziget É. csúcsánál, az
ülenij Nassznál.
Bjelo-Ozero (a. m. Fehér-tó), tó Novgorod
orosz kormányzóságban, 1125 km* területtel.
erdk környékezik, halban gazdag; a tó
mélysége szélein 1—2 m., közepén 10—30 m. A

Sr

—

Björlln

Bjelncha, hegy,

1.

Altai.

BJerk., állatnevek után Bjerkander
svéd entomológus

(szül. 1735.,

Clas.

megh. 1795.) nevé-

nek rövidítése.
Bjerknes, 1. Oarl Anton, matematikus és
fizikus, szül. 1825 okt. 29. Krisztiániában. 1863- tói
a matematika tanára az ottani egyetemen, megh.
1903 márc. 20. Nevét az elektromosságnak és
mágnességnek tle származó mechanikai (hidrodinamikai) elmélete tette nevezetessé.
2. B., Vilhelm Friman Korén, az elbbinek
íia, szül. 1862 márc. 14. Krisztiániában, 1895 óta
tanár a stockholmi egyetemen apja elméletét tovább fejlesztette Vorles. über hydrodyn. Fernkráfte nach C. A. B.' Theorie (Leipzig 1900) c. el;

:

méleti munkájában.
Bjerknes-féle kísérlet és elmélet. Valamely
folyadékban pulzáló (térfogatukat periodikusan
változtató) vagy rezg
ül. taszítani látszanak

gömbök egymást vonzani
ugyanolyan törvény sze-

elektromos testek. Ez a
hogy az elektromos és
mágneses jelenségeket mechanikai modellel utánozni, mechanikai módon magyarázni lehet, ezt
össze.
teszi általánosságban, bár nem egészen tökéleteBjelopascok, 1. Belopascok.
Bjelopolje, város Karkov orosz kormányzóság- sen a B.
ban. 224 km.-nyire Karkovtól a Vira partján, vasút
Bjeseck, kerületi székhely Tver orosz kormánymellett, (189-) 15,223 lak., jelentékeny gabonavá- zóságban a Mologa és Osztrecsina összefolyásánál,
sárokkal.
vasút mellett, (1897) 9090 lak., vasárú-, különösen
Bjeloszerszk, ker. székhely Novgorod orosz kasza-, fejsze-, szegkészítéssel, len-, gabona- és
kormányzóságban, közel ahhoz a helyhez, ahol a börkereskedéssel. B. egykoron Novgorod köztárSekszna a Bjelo-Ozeróból kifolyik, (1897) 6012 lak., sasághoz tartozott, 1479 óta orosz birtok,
kátránykészltéssel, téglaégetéssel; élénk halkeBjörck, Gustaf Oskar, svéd fest, szül. Stockreskedéssel, közelében köszénbányákkal. Mintegy holmban 1860 jan. 15. A stockholmi akadémián,
18 km.-nyire volt a IX. sz.-ban a régi B., a Rurik majd Münchenben, Parisban és Olaszországban
testvérek székhelye. 1237-tl fejedelemségnek volt tanult. A dán és svéd népéletbl merített erteljes
fvárosa 1486. Moszkvához került.
képeinek egész sora van svéd nyilvános gyjteBj elosztok (lengyelül
Biaiystok), kerületi ményekben. Arcképeket is festett. A stockholnii
szókhely Grodno oro.sz-lengyel kormányzóságban, mvészeti akadémia tanára.
a Biala és vasút mellett, (ise?) 63,927 lak., a BraBjörkö, község Finnország D.-i részén, 75 km.nicki grófl család szép kastélyával és parkjával, nyire Kronstadttól. 1905 júl. 23. és 24. itt volt
posztó- és egyéb, különösen szeszgyárakkal élénk találkozója II. Vilmos német császárnak és U.
gabona-, fa- és kézmüárupiac B.-t a XIV. sz.-ban Miklós orosz cárnak a HohenzoUem, ül. Észak
alapították 1795. Poroszországhoz, 1807. a tilsiti csillaga császári jachton.
Björlin, Gustaf, svéd író ós politikus, szül.
békében pedig Oroszországhoz került.
,
Bjelovac, adók. Zágráb vm. kostajnicai j.-ban, Amalban(Dalsland) 1845 okt.l4.Katona lett smint
a vezérkar hadtörténeti osztályának feje szerkesz'1900) 539 horvát-szerb lak.; u. p Mecencani, u. t.
Majiir.
tette a Sveriges krigáren 1808 och 1809 c. jeles
Bjelovar, 1. Belovár.
mvet (Stockholm 1890—1901). Mint a hadsereget
Bjelovjezsi puszta, 901, illetleg a hozzátar- újjászervez bizottságnak titkára pedig lényegetozó vidékkel együtt 1148 km«-nyi terület erd- sen befolyt a honvédelem szervezésére. 1895 óta az
ség Grodno oro.sz kormányzóságban, a Narva, Na- els kamarának tagja. Nagy buzgóságot fejt ki a
revka és a Bjelaja folyók által átszelt fensíkon nemzeti svéd szeUem fejlesztése körül titkára
egykoron a lengyel királyok vadászterülete, ma az általános védelmi szövetkezetnek és szerkeszoro.sz cári birtok. A B. az egyedüli hely, ahol tje a társulat által kiadott folyóiratnak. 1879 óta
Európában még bölények vannak (számuk 1886. kiadja a Svenske Soldaten c. népies katonai lapot.
433 drb. volt) vadászatuk ma is tilos 103 család Irt több színmüvet és regényt (Carl Svenske, Stockvan kirendelve az állatok örzé.sére. A XVI. század- holm 1876, 2 köt.) Prokuratorn (Lemmus W. dr.
ban még állott a régi vadászkastély Biala vieza, álnév alatt, 1886); Fordomdags, mveldéstöramelytl az erd és Bjelovjezs falu is nevét kapta. téneti rajzok két részben (1895—96). HadtudoBjelszk, kerületi székhely Grodno orosz kor- mányi müvei közül megemUtendök Om várnemányzósíigban, a Bjeljanka partján, vasút mellett, pligt och krig8bildning(1872, jutalmazó ttmunka);
(1897) 7461 lak., a lengyel királyok egyik kastélyáBilder ur Sveriges krigshistoria (I. köt., 1876);
nak romjaival. 1795-ben Porosz-, 1807. Oroszor- Finska kriget 1808 och 1809(1882, 2. kiad. 1883);
szág birtokába került. 1831 máj. 22. itt az oroszok Sveriges krig i Tyskland 1805—07 (1882); Kriés lengyelek közt kisebb ütközet volt.
get mot Danmark 1675-79 (1885); Kari XU.

Kjelma és Kovsa

a híres Kirillosz klastromnál kifolyik belle a Ribinszknál a Volgába
szakadó Sekszna, amely a Kubinszk-tóval köti
táplálja

:

rint,

mint a mágneses

iU.

kísérlet tehát példa arra,

;

:

;

;

;

:

;

;

;

:

:

:

;;;:;

-

Björneborgr
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(1888); Kari X. Gustaf (1889); Gustaf II. Adolf
(1890) ; Johan Banér (1908).
Björneborg, kikötváros a flnn Abo-B.-i kormányzóságában (a. m. lan), ama fjord végében,
amelybe a Kumo torkollik, vasút mellett, (i907)
16,602 lak., szép nagy városházával, új színházzal, hajóépítéssel, téglagyárral, vászonszövéssel
és élénk kereskedéssel. Gözhajóösszeköttetésben
áll a 33 km.-nyire fekv Rafsö szigeten lev kikötvel. A kikötbe fként lisztet, vasat, kávét
ós gépeket hoznak be (mintegy 5 millió ünn márka
értékben) és leginkábbb fát (12 millió értékben)

visznek

ki.

Björnson, Björnstjerne, norvég író, szül. Kviknében (Österdalen) 1832 dec. 8., megh. 1910 ápr.
de holttestét Krisztiániába vitték
Ibsen sírja közelében temették el. Apja a
vadregényes Romsdal vidékén pap volt. A középiskolákat Moldeban, az egyetemet Krisztiániában végezte s ugyanitt kezdte meg irodalmi míiködését kritikákkal és tárcaszeiii dolgozatokkal. Miután 1857— 59-ig mint színházigazgató mködött Bergenben, egyidre munkatársul lépett be Krisztiániában az Aftenbladethez. írói hírnevét Synnöve Solbakken (1857),
26. Parisban,

és

Bngland Gut e. falusi történetei
alapították meg. Egyidejleg sikere-

Arne (1858)
és

idilljei

s

Blaas

is Arnljot Gelléne (1875) s kiadott egy
pompás lírai kötetet Digte og Sange (1870, 3. kiad.
1890). 1910-ben megjelentek válogatott munkái
Meisterwerke címen (Berlin). B. úgy az életben, mint müveiben merész, erteljes szellem,

álló eposzt

:

:

radikális és határozott realista, az egyszeilisóg és
természetesség embere. Stílusa nagy élénksége
mellett is mindig szabatos, drámáiban pedig jellemzése tökéletesebb, mint kompozíciója. Élete
utolsó évtizedében a szabadság apostolaként s
mint az elnyomott nemzetiségek szószólója és védelmezje lépett föl. Különösen a lengyeleket és
magyarokat korholta, hogy elnyomják a ruténokat és tótokat. A Márz ós Neue Freie Presse hasábjain (1907 és 1908) közölt számos, politikailag
ersen támadó cikket Magyarország ellen, az
1907-ikí müncheni békekongresszus alkalmával
pedig Apponyi ellen intézett heves támadást. Állításaiban azonban oly komikus túlzásokra ragadtatta magát, hogy cikkeit alig vették komolyan.
Magyarul megjelentek tle A esd (Nemz. Színház kvtára); Magnhild, elb. (Budapest 1892);
Isten nyomai, reg. (ford. üjkéri 1894) Leonarda,
színm (ford. Kárffy Titusz 1898). V. ö. Brandes,
B. og Ibsen (Kjöbenhavn 1882) Collín Chr., B.
B. (ném. nyelven, München 1903) Wildner Ödön,
B. társadalmi színmüveirl (Budapest 1900);
Payne, B. (Chicago 1910).
Björnstjerna, Magnus Frederik, gróf, svéd
:

;

;

;

sen próbálkozott drámaírással is s e nembeli
müvei Halto Hulda, Mellem Stagene (1858), Kong
Sverre (1861) s a Sigurd Slembe trilógia (1862). államférfi, katona és író, szül. Drezdában 1779
E müveiben a dán-norvég irodalomban egészen okt. 10., megh. Stockholmban 1847 okt. 6. A flnn
önálló. 1860— 1863-ig beutazta Olasz-, Német- és háborúban örnagyságig vitte
1809. mint titkos
Franciaországot, 1865— 67-íg a krisztiániai szín- követ Napóleonnál járt; 1813. mint ezredes a svéd
házat igazgatta s 1866— 71-ig a Norsk Folkebladot hadtesttel részt vett Németországban a grossbeeszerkesztette. Egy ideig szerkeszttársa volt a ko- reni, dennewitzí és lipcsei ütközetekben. Késbb
penhágai For Idé og Vii'kelighed c. idszaki íratnak, Norvégiában harcolt, megkötötte a moszi konven1871—72. svéd és norvég városokban, st késbb ciót, melynek következménye Svéd- és NorvégAmerikában is felolvasásokat tartott, az erre kö- ország perszonális uniója lett. 1815-ben bárósávetkezett éveket déli vidékeken töltötte. 1875-ben got, 1826. grófl rangot kapott, majd tábornok lett.
visszatért Norvégiába s Guesdalban, Lillehammer 1828— 46-ig az angol udvarnál teljes hatalmú
vidékén telepedett meg. Mint a radikális ((paraszt- miniszter volt.
munkája (németül) Das bripárt* vezére politikai mozgalmat indított azzal a tische Reich in Indien (Stockholm 1839).
céllal, hogy Norvégiát Svédországtól függetlenné
Bks., állat- és növénynevek mellett Banks J.
téve, köztársasággá alakítsa e miatt azonban sok angol természettudós (szül. 1743., megh. 1820.)
:

;

F

:

;

megtámadásnak
tikai izgatót

vésbbé, ö

tette ki

magát. Noha mint

poli-

hazájában becsülték talán legke-

maga Norvégiának

Svédországtól való

nevének

B.

rövidítése.

a Baccalaureus legum (angolul
Bachelor of Laws), továbbá a Benevole lector 1
(Szíves olvasó !) rövidítése.
Bl.,1 .növénynevek mellett Blume KarlLudwig
(1796—1862) leideni tanár nevének rövidítése.
Mint gyarmat-orvos 9 évig Jáva szigetén élt,
azután leginkább ennek a növényzetét ismertette.
2. Állatneveknél Bloch Márkus Blieser
(1. o.)
német ichtiológus, vagy pedig Blackwell John
(1. Blackw.) angol természetbúvár nevének rövili. (lat.),

különválása után nagyon büszke volt arra, hogy
ennek elkészítésében neki is része volt. Fia,
Bergliot 1892 okt. 12. nül vette Ibsen író leányát. Késbbi munkái közül felemlítendk Jernhanen og Kirkegardon (1866); Fiskerjenten(1868);
Brude-Slaatten (1873) Het ílager i beyn og paa
havnen (regény, 1884) Paa Guds Veje (1889)
Rágni (1890) Mary (regény, 1906) drámai mvek
Maria Stuart i Skotland (1864) De Nygif te (1865)
dítése.
Sigurd Jorsa efar (1872); Redaktören (1875); En
Blaas, von, osztrák festcsalád. Tagjai 1. Kari
Fallit (1875., A csd címen msordarabja volt a von B., szül. Naudersben 1815 ápr. 28., megh.
Nemzeti színháznak) Kongen (1877); Leonarda 1894 márc. 19. Velencében és Münchenben tanult,
1837. Rómába került, hol az ú. n. nazarónus fes(1879) Det ny System (1879) En Hansko (1883)
Over Ávne(1883); GeographiogKjárlighed(1887) tk gyakoroltak hatást fejldésére. Sok egyéb
Paul Lange og Tora Parsberg (1898); Laboremus vallásos tárgyú képen kívül Albánéban festett©
(1901); Paa Storhove(1902); Dagland(1903); Naar 1848. gróf Károlyi István megbízásából a fótlii
den nye vin blomstrer (1909, Ha az új bor forr templom 3 oltárképét és néhány évvel utóbb, micímen eladtálc a kolozsvári Nemzeti Színházban után 1850. a bécsi akadémia tanára lett, a fóthi
1910., ford. Harsányi Zsolt). Irt egy románcokból templom hátralev oltárképeit ós freskóit. B. fres:

—

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;;;

—
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kói díszítik a bécsi altlerchenfeldi templomot is.
1856-ban a velencei akadémia tanára lett itt
festette Isztriai kalózok elrabolják a velencei
menyasszonyokat c. képét (1858), mely igen nagy
•sikert aratott (Innsbruck, Ferdinandeum).
2.
Eugen von B., az elbbinek íia, szül. Altenóban
18-Í-3 júl. 24., atyjának volt tanítványa. Többnyire
Telencei és ehiosríriai halásztipusokat ábrázoló
képeket fest, mindinkább édeskés módon. Magyar
^csikóst ábrázoló képe a bécsi LobmeyT-féle gyjteményben van. A velencei akadémia tanára.
3. Július v&íi B; az elbbinek öccse, szül. Albánéban 1845 aug. 22., atyjának volt tanítánya. Kezdettói fogva különösen lovakat, lovasképeket szeretett festeni és képeinek tí'trgj-ait sokszor a tiroli,
Jiéhaa magyar népéletbl merítette. Legismertebb
képeinek egyike a gödölli parforce-vadászatot
ébrázoló akvarell a bécsi mvészettört, múzeumban, a királyi pár és Rudolf trónörökös képmásai;

—

—

A bécsi mv. akadémia
Blabera sigantea C,

tanára.
óriás csótány (áiiat),
a csótányok (1. o.) trópusi faja. Hazája KeletIndia. Dél-Amerikában a házakban él s az európai kikötkben is található. Hossza 52 mm.
val.

Blacas d'Anlps

(ejtsd

:

biaka dó),

Pierre Louis,

herceg, fi'ancia államférfiú, szül. Vérignon kastélyban (Aulps mellett, a Provenceban) 1771 jan.
12.. megh. Kirchbergben (Alsó-Ausztria) 1839 nov.
17-én. A forradalom kitörésekor dragonyos kapitány volt, de már 1790. emigrált és elbb Condó
Alatt harcolt a köztársaság ellen. XVIIl. Lajos

trónkövetel késbb Szt.- Pétervárra küldte, hogy
a cárt a Bourbonok részére megnyerje. 1800-ban
Lajost Angliába követte. A restauráció után XVIII.
Lajos a kir. ház miniszterének nevezte ki és B.
lett legbizalmasabb tanácsadója. Mivel azonban B.
befolyását kincsek szerzésére használta fel, annyi
ellenfele akadt, hogy a király második minisztériumából B.-t kihagyta. Kárpótlásul azonban
követének nevezte ki, elbb Nápolyba, 1816. pedig
Rómába, ahol B. a kúriával az 1817. évi konkordátumot kötötte. A laibachi kongresszuson is szerepelt. 1817-ben a király kinevezte pair-nek, 1821.
pedig hercegnek. A júliusi forradalom kitörésekor

X. Károlyt számkivetésébe követte. Vagyonát a
chambordi grófra hagyta, szintúgy becses mkincseit és éremgyüjteményét. V. ö, Beinaud, Description des monuments musulmans du cabinet
de M. le duc De B. (Paris 1882, 2 kötet) Boulaye, Notice historique sur M. le duc de B. (a. o.
;

1840).

Blachemita Mihály és Simeon, bizánci festk,
kik 5 raás festvel együtt U. Basilios bizánci császár (976—1025) számára képekkel díszítették a
szentek életét tartalmazó könyvet (Basilios menologiuma). A könyv, mely a vatikáni könyvtárban van, a bizánci miniatr festés legkiválóbb
emlékei közé tartozik.

Black (ang., ejtsd
V. B.-feet,

Black

1.

:

biekk) a.

m. fekete. Blackfoot

Blac-kfed.

biekk), 1. Joseph, angol kémikus és
Bordeauxban 1728.,megh. Edinburghben 1799 nov.26. Eleinte Glasgowban orvos, késbb
Edinburghban a kémia tanára volt. B. némileg megelzte Lavoisiert a flogisztonelmélet megcáfolásában. 1755-ben kimutatta, hogy az alkaliák vegyüle(ejtsd

fizikus, szül.

:

Blackburne

nem

pedig egyszer testek, s hogy bellük
levegtn (szénsavat) lehet fejleszteni. B. vizsgálatai a kémiát új irányba terelték a gázok kémiáját, az ú. n. pneumatikus kémiát ö alapította
meg. B. a testek fajmelegét és a halmazállapot
megváltozására szükséges melegséget több testre
meghatározta. Mvei közül említendk: Deacido a
cibis orto et de magnesia (Glasgow 1754) Experiments upon magnesia álba, quicklime and other
tek,
(f

íLx

;

;

alkaline substances (Edinb. 1755) The supposed
on water, disposing it to freeze
more readily, aseertained by experiments (Phil.
Tr. 1755) Analysis of the waters of somo boiling
springs in Icelaad (Edinb. Soc. Trans. II.). Halála
után megjelent Lectures on the elments of Chemistry (Edinb. 1803).
2- B;William, angol regényíró, szül. Glasgow;

effect of boiling

;

:

1841., megh. 1898 dec. 10. Londonban. Minta
The Morning Star munkatársa kezdte pályaját.Hírnevét a Daughter of Heth (1871) c. regényével
alapította meg. Ez a
két év alatt 12 kiadást
ért. További mvei The Monarchof Mincing Lane
(1871); The Strange Adventures of a Phaeton
(1872) a Princess of Thule (1873) The Maid of
KiUeena (1874); Three Feathers (1875); Lady
Silverdale's Sweetheart és Madcap Violet (1876)
White Wings, a Yachting Románcé (1880, melyben a thulei hercegn bájos alakja újból megjelenik); Sunrise (1881, melynek tárgya a nihilizmus
körébl van véve) The Beautiful Wretch (1881)
Jolanthe (1883, magyarra ford. Szász Károly
1884); Judith Shakespeare (1884) SabinaZembra
(1887, magyarul megjelent 1900) The Strange
Adventures of a House Boát (1888) The new Prince

ban

m

:

;

;

;

;

;

;

Fortunatus (1890). B.-nek köszönhetjük Olivér
Goldsmith kitn életrajzát is (1 879) a Morley-féle
English Men of Letters c. életrajz-gyjteményben. Fleg mesteri n-jellemeinek köszöni kedveltségét, férfi-alakjai kevésbbó sikerültek.
Blackband, vagyis szénvask (Asv.). Szénrészecskéktl feketére festett vaskarbonát lencsék
és rétegek kszéntelepekben. Vaskiolvasztásra
alkalmas. Nálunk leginkább Aninán és Szekulon
(Krassó-Szörény vm.).
Blackburn (ejtsd biekkWSrn), Önálló város (municipal borough), Anglia ÉNy.-i részében, 38 km.-re
Manchestertl, 16 km.-nyire Prestontól, gazdag
szénbányák közelében, (i909) 136,959 lak. Régibb
részeiben rendetlenül épült város két nyilvános
parkkal, igen szép börzeépülettel, Gladstone szobrával,B.máraXVII.sz.-ban ismeretes volt vászonés pamutszöveteirl (B. Checks és B. Grays)
jelenleg pamutszöv gyárain kívül gép- ée sörgyárai is vannak. B. az idsebb Peel Róbertnek
és Hargreave.'^nek szülvárosa.
Blackburne (ejtsd wsckbörn), James Harry, a
leghíresebb angol sakkozók egj'ike, szül. Manchesterben 1842 dec. 10. 1860 körül tnt fel játékával, azóta szorgalmasan részt vett a bajnoki
versenyeken s 50 dijat nyert. így 1873. Steinitz
mellett második lett Bécsben, 1876. els díjat
Londonban, 1881. els díjat Berlinben, 1883. második díjat Nürnbergben, s harmadikat Londonban, 1886. els díjat Londonban, 1897. harmadik
díjat Berlinben. Játéka szellemes, néha túlmerész
briliáns kombinációival sokszor kitnt.
:

;

:

;

:

Black

Döme

Blackstone>
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Black Döme (ejtsd: biekk dóm), az Appalach- (1873, 2, kiad. 1880) Natural history of atheisni
hegyláncban (1. o.) a Mitchell-csoport legmagasabb (1877) The wisemen of Greece, a series of dramatic dialogues (1877) Lay sermons (1881) Es(2048 m.), csúcsa.
Black drink (ang., ejtsd biekk— ), az Ilex Cas- says (1890). Hazaíias érzésérl tanúskodnak:
sine leveleibl Észak-Amerikában fzött tea, me- Language and hterature ofthe Scottish highlands
lyet indiánus v. appalacs- teának is hívnak.
(1876) Altavona Fact and flction from life in thehighlands (3. kiad. 1883) The Scottish highlanBlack drop, 1. Baily-féle csepp.
Black faced (ejtsd: biekk fészd), az angol hegyi ders and the landlaws (1884) Scottish song, it&
wealth, wisdom etc. (1889). (V. ö. Stoddart A.,
juh.
Blackfeet (ejtsd biekflt.fránc. j?ie(fowoir5^, azaz John Stuart B., Edinburgh 1895, 1 köt. 1899).
feketelábuak, az algonldn csoporthoz tartozó in- Magyar fordítások önképzés (átdolgozta Dani
diánus nép Észak-Amerika Ny. -i részén. A Missouri Ede, Ungvár 1898) önnevelés értelmi, testi és
fels vidékén, Dakota és Montana területén (szá- erkölcsi téren (a szerz életrajzával, ford. Csiky
muk vagy 10,000) tartózkodnak." A B. csoport há- Lajos, Budapest 1899).
rom nagyobb ágra oszlik: 1. atulajdonképeni B.,
Blackmore (ejtsd biekkmór), Richárd Doddridge^
magukat sitsekaiok-nak nevezik 2. a kena vagy angol regényíró, szül. 1825 jún. 9. Longworthban^
vérindiánusok, 3. piegran,picaneux ág.Földmvelós megh. 1900 jan. 21. Londonban. Oxfordban tanult,
és kultúra tekintetében még nagyon csekély náluk sikertelen kísérletek után a versírástól a regénya haladás. V. ö. Gatlin G., Letters and notes on írásra tért át és e téren nagy sikert ért el. Müvei
Cradock Nowell (1866)
the manners, customs and condition of the North- Clara Vaughan (1864)
American Indians (London 1876).
50 kiadást ért Loma Doone (1869; magyarra
Black fever (ang.) v. spoked disease, mai ford. Mudrony Pál, 1875); The maid of Sker
de pinto, Észak-Amerikában elforduló fertz (1872). Regényeit kiváló jellemz és alakító tebetegség. Okozója a pyrosoma bigominumhoz hetség, történeti hség és ragyogó leírások jelhasonló vérparazita. A baj legfbb tünete magas lemzik. Késbbi munkái Alice Lorraine (1875) j
;

;

;

;

:

;

:

;

;

:

:

;

:

;

:.

;

:

Cripps the Carrier (1876) Erema (1877) Mary
Blackheath (ejtsd: — hith), Londontól DK.-re Anerley(1880); ChristoweU(1881) Kit and Kitty,
fekv, villákkal körülvett 108 ha.-nyi játszó- és a story of West Middlesex (1889) etc. MLadezekmulatóhely, (8 km.-nyire a Szt. Pál templomától), kel megújítja a romantikus regényt s visszahaa Greenwich-park tszomszédságában. Wat Tylor tást jelez a XIX. sz. realisztikus iránya ellen.
és Jack Cades lázadásai alkalmával fontos szeBlackmorit (ásv.^, sárga opál Mt. Blackmore
repe volt.
(Montana) lelhelyrl.
Black Hills, 160 km. hosszú és mintegy 96 m.
Black Mountains (ejtsd biek mauntinsz), zord külszéles hegycsoport Dakota ós Wyoming amerikai sej hegylánc a Mormon és Usk folyók közt, Wales
államok határán legmagasabb csúcsa a Harney K.-i szélén. Legmagasabb csúcsa a Pen Cader
Peak (2350 m.). Arany-, ólom-, vasérc-, szén- és Fawr (777 m.).
sóbányái vannak.
Blacko, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,
Blackie (ejtsd biekki), Jolin Stuart, angol filoló- (1900) 842 horvát-szerb lak., vasúti állomás, távgus, költ és politikai író, szül. 1809 júl. 18. iróhivatal u. p. Blacko-Jaksic.
Glasgowban, megh. 1895 márc. 2. Edinburghban.
Blackpool (ejtsd:—pui), tengermelléki önálló váTanulmányait Edinburghban, Aberdeenben, Göt- ros (county borough) Angolországban, Lancastertingenben és Berlinben végezte, 184;1. Aberdeen- tól 30 km.-re, az Ir-tenger partján, (1901) 47,348
ben a latin nyelv tanára lett, 1852. az edinburghi lak., aquáriummal, téli kerttel. Igen látogatott
egyetem görög tanszékére nevezték ki; 1882. tengeri füi'd.
nyugalomba vonult. Lefordította Aeschylust (EdinBlack River (ejtsd — nvr), több folyó neve Északburgh 1852). Tudományos munkái Pronunciation Amerikában 1, amely New-York államban folyik,
of Greek, accent and quantity (1852)
Discourse 10 km.-re Watertown alatt az Ontario-tóba torkolon beauty, with an exposition of the theory of lik. 200 km. hosszú folyásából 60 km. hajózható.
beauty according to Plató (1858) Homer and the
2. B. Michiganben, a St. Clair jobboldali melIliad (1866, 4 köt., az Ilias fordításával a 2. ós 3. lékvize (l. Szent Lrinc folyó).
3. B., Misszuri
kötetben) Horaehellenicae, essays and discussions és Arkansasban az Ozark-hegységben ered 700
on somé important points of Greek philology and km. hosszú folyás után, amelybl 160 hajózható,
antiquity (1 874'). Fordításai közül híresek Goethe Newportnál a White Riverbe ömlik.
Faustjának fordítása (1834); Lays and legends of
Blackrock, tengermelléki város Dublin írorancient Greece, with other poems (1880) Poems, szági grófságban, (1901) 8719 lak., látogatott tenchieíly on Greek mithology (1857) Lyrical poems, geri fürdvel.
English and Latin (1860); Musa burschicosa
Blackrod, város Lancaster angol grófságban,
(1869) War songs of the Germans (1870); Lays 10 km.-nyire Bolton-le-Moorstól, vasút mellett,
of the highlands and islands (1872) Songs of re- (1901) 3871 lak., szénbányával.
ligion and life (1876); The wisdom of Goethe
Black rot (ang., ejtsd: biek rot) a. m. fekete
(1883). Politikai müvei On democrac^y (1867) The rothadás, 1. Szölltö.
constitutional association on forms of government
Blackstone (ejtsd bieksztn), város Massachussetts
amerikai állam Worcester countyjában, Rhode
(1867) PoHtical tracts (1868). Bölcseleti munkái
Four phases of morals Socratos, Aristotle, Chris- Island határán, (1900) 8546 lak., gyáriparral.
tianity, ütilitarianism (1871, 2. kiad. 1874) Essay
Blackstone (ejtsd iiieksztn), WílUam, sir, angol
on selfcuiture, intoUectual, physical and morál jogtudós, szül. Londonban 1723 júl 10., megh. u. 0.
lázzal járó vérzés és Idütés.

;

;

;

:
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:
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;
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;

;
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Blaha

Blaen Avon (ejtsd bienevn), város Monmouth
1780 febr. 14. Eleinte ügyvédkedett, majd 1758.
az oxfordi egyetemen a közjog tanára, 1761. a angol grófságban, az Avon Llwyd mellett, (i9oi)
parlament tagja, 1763.Solicitor generál, 1768. is- 10,869 lak., gazdag szén- és vasércbányákkal.
Blaesitas (lat.) a. m. dadogás (I. o.).
mét a parlament tagja, végre 1770. a common
Blaen (Blauw, Blauw, Casius), Willem Janspleas törvényszók birája lett. B. nevét a Commentaries on the laws of England (Oxford 1765—69, zoon, könyvnyomtató és tudós, szül. 1 57 1 Alkmaar4 köt.) c. munkája tette híressé, mely munka ban, megh. 1638 okt. 21. Mint kiváló matematikus
merész kísérlet az angol alkotmány és jog rend- és a könyvnyomtató sajtó tökéletesbítöje nevét
szeres feldolgozására. A munka hatása óriási volt, ismertté tette. Különösen földrajzi térképei és föld-,
számos kiadást ért, idegen nyelvekre lefordították, valamint éggolyói oly kifogástalan kivitelek
kommentálták. Eg>'éb munkái: An analysis of voltak, hogy valamennyi e szakba vágó munkát
the laws of England (Oxford 1754) az angol jog messze túlszárnyalt. Fia Joan (megh. 1673) ha<>nciklopédiája Laws tracts (u. o. 1762, 3 köt). sonló szellemben vezette az üzletet, nemkülönben
Blackw., állatneveknél Blackwell John ne- unokái Joan és Péter, kik klasszikus írók munvének rövidítése. (Blackwell J., angol természet- káit adták ki 1700-ig.
Blafard (franc.) a. m. albino.
búvár, különösen a pókfauna alapos ismerje,
Blaöert, régebben ezüst váltópénz Svájcban
szül. 1790., megh. 1881. Munkája: A monograph
1 silling V. 6 rappen, a fels Rajna vidékén
of the British Araneidae, a londoni Royal Society
4 albus (1. 0.).
kiadványa 1860.)
Blagaj, adók. Modrus-Piume vm. szluini j.-ban,
Blackwall (ejtsd: biekkweii), egyik része Londonu, p. és u. t. Slunj.
(1900) 1181 horv'át-szerb lak:
nak (1. 0.) a Themse partján.
Blagaj, kis falu Hercegovinában, a Mostarból
Blackwater,több folyó neve a brit szigeteken. 1.
Essex grófságban, Saffron-Waldentl 5 km.-nyire Nevesinjébe vezet hegyi ut kezdetén, az egykori
ered 48 km. hosszú folyás után, Maidonnái a B. halomföldi grófságnak (Zfwhlumijének,a mai Her2. B.. Ross grófságban, a Con- cegovinának) volt fvárosa régi várának romjai
öbölbe torkollik.
tinon ered és 32 km. hosszú folyás után a Conan- 600 m. magas magános hegyen,amelynek lábánál,
nol egyesül.
3. J5., Írországnak a Shannon után kékes szín világítással biró, sztalaktitokkal ékeslegnagyobb folyója, a Knoc-Kanadune-hegyek- ked sziklabarlangban sötétkék viz tó van, máig
ben ered s 1 77 km. hosszú folyás után a Youghal- is láthatók ebbl folyik ki a Buna nev kis folyó.
A barlang közelében fakoporsóban török szentnek
öbölbe torkollik.
hulláját rzik
e koporsó a törököknek egyik
Blackwell, John, 1. Blackw.
Blackwell City (ejtsd Mekkwei saiti), város Ok- búcsujáróhelye.
lahoma amerikai állam Kay countyjában, (i9oo)
Blágay-csaZái, 1. Babonir- Blagaj.
Blagorodovac, adóközs. Pozsega vm. daruvári
2283 lak., gabonakereskedéssel.
j.-ban, (1900) 586 német, hors'át-szerb és magyar
Blackwood (növ.), 1. Dalbergia.
Blackwood (ejtsd: biekvúd). 1. Fred Temple lak., u. p. Ul janik, u. t. Poljana.
Blagovj escsenszk, az orosz-szibériai Amur-korHamilton, 1. Dufferin.
2. B John, angol kiadó, szül. Edinburhgban mányzóság és az Amur- vidék fvárosa, az Amur
1818 dec. 7., megh. St.-Andrewsben 1879 okt. 29. és Zeja összefolyásánál, (1905) 89,629 lak., vasönKitünö klasszikus nevelésben részesült, melyet tvel, gzmalmokkal, élénk kereskedéssel, amely
utazásokkal és a modem nyelvek tanulmányo- egyi'észt Kína, másrészt Oroszország felé irázásával tökéletesített. 18^-bcn a cég London- nyul. Katonai telpítvényként 1856 alapították.
ban melléküzletet alapított. 1846-ban Edinburgh- 1910-ben a pestis pusztított benne.
Blagovj escsenszkoj, bányaváros Ufa orosz
ban átvette a B.'s Edinburgh Magaziné vezetését, melyet atyja, B. William 1817. alapított kormányzóságban a Bjelaja partján, 2000 lak.
és 1834-ig maga szerkesztett. A lap ma is a rézbányái el vannak hagyatva.
Blague (franc, ejtsd: biag) a. m. kérkedés, henlegkiválóbb angol Ülozóflai, politikai ós irodalmi
folyóiratok közé tartozik. A cég nevezetes kiad- cegés, blagiieur henceg, szájhs.
ványai ki3zé tartoznak az angol és idegen klassziBlagnSa, adóközs. Zágráb vm. szentivánzelinai
j.-ban, (1900) 514 horvát-szerb lak. u. p. Kasina,
kusok mvei.
Bladé, Jean Francois, francia folklorista, szül. u. t. Sesvete.
Lectoureban (Gers) 1827., megh. Parisban 1900
Blaha Lujza, színmvészn, családi nevén
máj. l. Müvei közül nevezetesebbek és az össze- Beindl, színpadi leánynevén Kölest Lujza, szül.
hasonlító népirodalmi tanulmányok terén srb- Rimaszombatban 1850 szept. 8. At>-ja Reindl Sánben idézettok Coutumes municipales du départe- dor, cs. és kh". huszártiszt, 1848—49. pedig honment du Gers (Paris 1865); Dissertation sur les véd volt, késbb Várai név alatt színpadra lépett
chants héroíques des Ba.squcs (u. o. 1866); 8 így történt, hogy Kölesi Lujza már 8 éves koráContes pop. rec. en Agenais, suivis de notes par ban szerepelt a gyri színpadon. Mint teljesen
Reinhold Köhler (Toulouse 1874, ö8.^zehasonlító kezd színészn Szabadkára került s az ottani
apparátusa miatt is egyike a legbecsesebb mese- ezred katonai karmestere, B. fölismerve hangját
gyiijteményeknok) Poésies pop. de la Gascogne és tehetségét, koloratur énekesnvé képezte s nül
(3 köt. Paris 1881, a Littóratures pop. de toutes vette. 1866-ban már kedvence volt a debreczeni
les nations cím gyjtemény 5—7. kötete) Épi- közönségnek. Pesten 1872. lépett fel elször, tünegraphie antique de la Gascogne (Bordeaux 1885)
ményes sikerrel. Színpadi mködésének igazi jeContes popul aires de la Gascogne (3 köt. Paris lentségét az 1875. fölépült Népszínház története
1886, a fentidézett gyjt. 19—21. kötete).
mutatja. A magyar népszínmvet, moly Tóth Ede
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és Csepreghy Ferenc után egyre jobban hanyatlott, úgyszólván egymaga tartotta fenn, a saját
erejébl gyönge mveket is sikerre vitt. Mvészetének hatása egyrészt abban állt, hogy alakjait, bár mindig idealizálva, egyénítette, azoknak
jellemvonásait még a népszínm szk keretében
is gazdag sokoldalúsággal ábrázolta, a Tündérlak népmeseíleg naiv szerelmes leányát, a Falu
rossza kikapós Finum Rózsiját, a Sárga csikó
kedves, de erélyes Erzsikéjét, a Piros bugyelláris
pompás menyecskealakját, Török birónét, a kigúnyolt árva Vöröshajut stb. a legapróbb részletekben is lélektanilag helyes színekkel ruházta
föl, valósággal megelevenítette, st egyes alakokat, mint a Tolonc Liszkáját megrázó drámai
ervel érzékítette meg. Az az igazi, eredeti magyar lélek, mely beszédében, hanghordozásában,
az érzelmek természetes, közvetlen kifejezésében nyilvánult, a magyar közönségre ellenállhatlan varázzsal hatott. Mindehhez járult még küls
megjelenésének bája, hangjának kellemes csengése ós énekeladásának keresetlensége, az érzelmek egész skáláján uralkodó jellegzetessége
és könnyedsége. Ennek hatása alól az idegenajku sem vonhatta ki magát, és a hetvenes években még ersen német fváros lakói is szívesen
mentek az kedvéért a magyar színházba, s így
közvetve a magyarosodáshoz is hozzájárult. Sokoldalúságának bizonyítéka, hogy sok operettalakot is egyéni magaslatra tudott emelni s velük
diadalmaskodni a sok közül kiválóbb alakításai:
Marjolaine, Serpolette (Kornevillei harangok),
Boccaccio, Niniche, Üdvöske, Konti operettjeiben
az Eleven ördög, Suhanc fszerepei stb. Népszersége sohasem csökkent s 1901. érdemeinek elismeréséül kinevezték a Nemzeti Színház örökös

napi Tár) 1871—1874, s a rendkívül értékes
CathoUe Presbyterian (Egyetemes Presbiteriánus)i
1879— 83 c. folyóü-atoknak, melyek közül az utóbbiban magyar tárgyú cikkek is jelentek meg, pL
Révész Imre élete s a pátens elleni küzdelem.
Blain., Blainv., természetrajzi nevek mellett Ducrotay de Blainville Henry (1. o.) franciatermészettudós nevének rövidítése.
Blain, közs. Loire-Inf érieure franciaországi départementban, 49 km.-re Saint-Nazairetól, (i906>
2415 lak. néhány középkori épület romjaival. A
hugenotta háborúban többször volt ostromnat

tagjává s megkapta a koronás arany érdemkeresztet, de azután is állandóan szerepelt a Népszínház színpadján. 1908-ban színpadi pályájának ötven éves fordulóját ünnepelték a Népszínházban, s
a közönség több estén keresztül tüntet szeretettel
vette körül. Ugyanebben az évben játszotta Csiky
Gergely népszer vígjátékában, A nagymamában,
melyet Pásztor Árpád és Máder Rezs énekes vígjátékká alakítottak át, Szerémi grófné szerepét
65-ször, a legkülönösebb közönség eltt a környékrl 8 messzi vidékrl vén emberek, öreg
asszonyok seregestül jöttek, hogy még láthassák
B.-nét, a magyar színpad történetének eddigelé
legnépszerbb alakját. A Nemzeti Színházban legújabb kreációja Móricz Zsigmond parasztvígjátókában (Sári bíró) a biróné (1909). Második férje
Zsoldos Sándor volt, 1881-ben pedig nül ment
báró Splényi Ödönhöz, aki 1910. halt meg.
Blaikie (ejtsd: biéki), Williom Garden, skót
teol. és jogi doktor, szül. Aberdeenben 1820febr. 5.,
megh. 1899 jún. 11. Teológiát végzett szülvárosában s 1842. a skót államegyház lelkésze lett.
B. nagy tevékenységet fejtett ki az összes református egyházak Egyetemes Szövetségének létrehozásában. Ez ügyben 1876. járt Magyarországon is, Budapesten és Debrcczenben. Irodalmi
tevékenysége rendkívül kiterjedt. Szerkesztje
volt a Pree Church Magazin (Szabadegyházi Tár)
1849—53 a North British Review (Északi Brit
Szemle) 1860—61 a Sunday Magaziné (Vasár-
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kitéve.

Blaine

James

(ejtsd: bién),

Gülespie, északame-

rikai politikus, szül. West-BrownsviE e-ben 1830*
jan. 31., megh. New Yorkban 1893 jan. 27. 1858-ban
Pennsylvania törvényhozó testületébe választották. 1862-ben mint a köztársasági párt bizalmi

a kongresszusba lépett, mely 1869. speaker-ré választotta. 1876 óta több ízben elnökjelölt
férfla

gyanánt szerepelt. 1877-ben a szenátusba került.
A demokrata-párt által közzétett Mulligan-letters
lerántotta a leplet arról a korrupcióról, melyet
B. a vasutak terén elkövetett és ezért az elnökválasztáson megbukott. Garfield elnök azonban
kárpótlásul megtette államtitkárnak. 1884-bea
Cleveland demokrata elnökjelölttel szemben bukott meg. 1889-ben Harrison elnök megint állam:

titkárrá tette.

Munkát

is

írt

:

Twenty years of

Életrajzát megírták Convell R. H. (Boston 1884)
Strohel (u. o 1884) és

Congress (1884, 2

köt.).

:

;

Dodge (Norwich

1895).

Blainville (ejtsd bienviu), Henry, 1. Ducrotay de
Blainville.
Blair (ejtsd bier), Hugh, skót teológus és esz•

:

tétikus,

szül.

Edinburghban 1718 ápr.

7.,

megh.

dec. 27. 1741-ben lépett papi pályára és 1758.

az edinburghi High Church lelkésznek választotta.
1762-ben az edinburghi egyetem újonnan szervezett retorikai és szépirodalmi tanszékére hívták
meg.Itt 1 783-ig mködött. Jelentsége nem egyházi
beszédeiben rejlik (Sermons, 1777), hanem felolvasásaiban (Lectures on rhetoric and belles-lettres
1783, új kiadása 1879), melyekben az uralkodó
klasszicizmussal ellentétben a természet és az
egyéniség mellett foglal állást. Ma már nem becsülik annyira, mint azeltt. Magyarul megjelent tizennégy prédikációja, fordította gr. Teleki Mária, gróf
Rhédei Adámné (Kolozsvár 1827). Fentebb említett
felolvasásait pedig, némi kihagyásokkal és rövidítésekkel, a Magy. Tud. Akadémia megbízásából
magyar nyelvre ford. Kis János, dunántiili ág.
hitv. ev. szuperintendens
Blair Hugó rhotorikai
és aesthetikai leckéi címmel (Buda 1838, 2 köt.).
:

Blair Atholl, fontos közlekedési gócpontul szolgáló helység a skót felvidéken, (i9oi) 1722 lak. a
Grampian hegy alatt, a regényes Qarry- völgybon.
Mellette van Blair Castle kastély, az Atholl hercegek székhelye.
;

Blair City (ejtsd bier szittf), város Nebraska
amerikai állam Washington countj'jában, a Miszszuri közelében, vasút mellett, (i9oo) 2970 lak.,
gabonakereskedéssel.
Blairgowrie (ejtsd: biergauri), város Perth skót
grófságban, az Ericht partján, (i9oi) 3377 lak.,
vászonszövökkel.
:

:
;

:

—

Blairsville

Blanc
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az érthetetlenség határán túl\iszi és melynek
kifejezésére nem állanak a kell eszközök rendelkezésére. Legérettebb mveiben azonban kiváló
eredetiségú, mély eszmei tartalmú mvész, aki
gabonakereskedéssel.
Blaisois ieitsá: bieioi) V. Elesois, Franciaország nagy hatással volt az ú. n. prerafaelita mvéegyik vidékének egykori nevo a Loire mindkét szekre és akinek jelentségét legújabban mindpartján terült el, Blois fvárossal. A X. sz.-ban lett inkább méltányolják. V. ö. Gikhrist, Life of
Yeats, The
grófsággá; 1391. V. Károly üának, Orléansi WiUiam B. (London 1880) Ellis
Lajosnál: adatván el, Orléans hercegség sorsában works of William B. (n. o. 1893) Symons, William B. (u. 0. 1907) stb.
részesült.
Blakeit (ásv.), 1. Coquimbü.
Blake (^jtsd: biék), 1. Edward, kanadai angol
Blakistoníejtsd wekisatn), Ihomos Wright, angol
államférllú, szül. Adelaide-ben (Ontario) 1833 okt.
13., ügyvéd lett, 1869 óta a kanadai liberálisok utazó, szül. L\-mingtonbaníHampshire)1832dec.
vezére, 1871 — 72-ig és 1875— 77-ig miniszter. 27., megh. S.-Diegóban (Kalifornia) 1891 okt. 15.
1892-ben Londonba költözött, hogy az ir naciona- Részt vett a krimi háborúban mint a Palliserlisták és a kanadaiak ügjeit a birodalmi felebbe- expedició tagja átkutatta a kanadai Sziklahegységet, az angol-kinai háború alkalmával (1859—
zési törvényszék elótt képviselje.
2. B; Róbert, az angolok tengeri uralmának
1860) Kantonba ment és a béke megkötése után
egjik megalapítója, a legnépszerbb angol hsök 1861. a fels és középs Jang-ce-kiang vidékére
^yike, szül. Bridgewaterben (Somersetshire) 1599 sikeres expedíciót vezetett, miért a londoni földaug. 17., megh. Plj-mouth közelében 1657 aug. 7. rajzi társaság aranyéremmel tüntette ki. Vissza1640-ben a rövid, 1 W5. pedig a hosszú parlamentbe térben meglátogatta Japánt, ezután elbocsátáválasztották, a köztársaságiakhoz csatlakozott. A sát kérte és Oroszországon kereszttü Japánba
polgárháború alatt kitnt saját pénzén toborzott tért vissza, majd pedig az amerikai Egyestlltezrede élén. 1649-ben Cromwell hajóhad-parancs- Államokba utazott. Müvei Report on the explonoknak nevezte ki és csakhamar a tengeren is ration of two passes through the Rocky Mounkitnt nagy tehetsége. Elször Rupert herceget tains (W^oolwieh 1859) Five months on the Yanggj'óztele, azután 1652—53. a híres németalföldi Tse, with a narrative of the exploration of its
admirálisok, Tromp, Ruyter és de Witt fölött ara- upper waters (London 1862) stb.
Bláknila (ejtsd bio-), Öland szigettl K.-re, 7 km.tott diadalokat. 165-ben Tunis és Algéria kalózállamokat sarcolta meg. 1656-ban a spanyol par- nyire fekv sziklazátony a svéd néphit szerint
tokat ejtette rettegésbe és alparancsnoka elfogta a boszorkányok gyülekezhelye.
Blainase (franc, ejtsd: mka—), eredetileg a.
a spanyolok ezüstszállító flottáját. 1657-ben újra
fényes gj'ózelmet aratott a spanyol hajóhad fölött. m. gáncsolás, feddés. Használják még a szégyen,
Súlyosan megbetegedve \'isszatéit Angliába s út- gyalázat értelmében.
közben hajóján meghalt. Hamvait Cromwell a
Blambangan, város Jáva szigetén, 1. BalamWestminster apátságban temettette el. V. ö. bangan.
Blámont (ejtsd — moQ), két város neve FranDixon, Life of R. B." (London, 2 új kiad. 1884)
Fauli, Aufsatze zur englLschen Geschichte(Leipzig ciaországban; a nagyobbik (azeltt Blankenberg)
1869). Életrajzát megírta újabban Hannay (Lon- Meurthe et Moselle départomentban, a Vezouze
don 1886) Stephen, Diction. of Nation. Biogr. (V. partján, vasút mellett, (1906) 2136 lak., pamutszövö
iparral, brgyártással és gazdasági gépek készí170—179.) Sjpnons (1908).
3. B., Wliam, angol festó, rézmetsz és költ, tésével; a Salm hercegek egykori kastélyának
szül. Londonban 1757 nov. 28., megh. 1827 aug. romjaival. 1753-ban Medici Katalin, Anjou her12. James Basire rézmetsznek volt tanít\ánya, cege és Navarrai Margit itt találkoztak a lengyel
maga is mint rézmetsz kezdte meg pályáját és követekkel.
a Westminster apátságban készített rajzok vezetBlanár Béla, orsz. képv., szül. 1867 aug. 24.
ték a középkori mvészet szeretetéhez. Már korán Kassán. 1891-ben ügyvéd lett Kassán, 1894. rk,
kezdett költészettel foglalkozni. 1783-ban Poeticái tanár az ottani jogakadémián, 1901. a kassai
Sketches c. alatt megjelent költeményei hangjuk ügyvédi kamara ügyésze, 1908. Kassa város tiszti
természetességével új irányt jeleznek az angol fügyészévé választotta. A Kazinczy-kör irodalmi
költészet történetében. 1789-ben Songs of Inno- társulat alapításában, melynek elnöke, nagj- része
cence címen kiadott költeményeit maga illusz- volt; ezenkívül több kassai társadalmi intézménytrálta Ó8 szövegestül, rajzostul a rézmetszés saját- nek elnöke. 1910-ben az általános választásokkor
ságos eljárásával sokszorosította. Ezzel, valamint Kassa város képviseljéül választották. Müvei
késbbi hasonló mveivel Songs of Experience A csdtörvény módostiása (Kassa 1895) A cs(1794); Europe, a prophecy (1793): America, a dnkivüli egyezség (u. o. 1896) Jogi tanulmáprophecy(1794): Book of Thel (1789) stb. ers nyok (u. o. 1899)
sommás eljárás (n. 0. 1903)
hatást gyakorolt a modem könyvillusztrációra és Alkalmi beszédek (u. o. 1908).
díszítésre is. Egyéb illusztrációi közül kiemelenBlane (franc, ejtsd: bUH) a. m. fehér, tiszta,
dók Young, Night thoughts c. müvéhez készített világos. 1. Régebben francia ezüstpénz, amelyet
metszetei, fleg azonban a Jób könyvéhez készí- Valois Fülöp alatt vertek elször 1340. Nevezték
tett megrázó rézmetszetek Mind festményeiben gros-B.-nak v. fehér garasnak is. Kezdetben jó
és rajzaiban, mind költeményeiben (Jerusalem, ezüstbl, késbb már billonból verték. A grand B.
Milton stb.) mindinkább érvényre jut B. fantasz- 10, késbb 12 denier-re oszlott, a petit B. pedig5-re,
tikus, misztikus, vizionárius érzése, mely gyakran majd 6 ra. A B. szó különböz jelzkkel kapcsoBlairsville (ejtsd biereiviii), város Penn?;ylvania
araerikai államban, a Conemaugh és a Pennsylvania-csatorna partján, (i9oo) 3386 lak., gyáriparral,
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Blanchard
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latban még más francia érmek nevéül is szolgál
ilyenek: 1. B. á la couronne, I. János alatt 1354
10 denier 2. B. h l'étoile, csilóta, billonból
lagos garas, ugyanazon király alatt 1359 óta
2 sol és 6 denier 3. B. á la fleur de Lis, liliomos
garas, Valois Fülöp alatt, 1340 óta =r8 á.; A.B.
h la salamandre, a rajta kivert képrl így nevezve, 1. Ferenc alatt 1540 körül
12 d. 5. B.
au soleil, napos garas, XI. Lajos alatt 1475 körül =;
12—13 d. 6. Louis B. v. écu B., ezüst tallér
XIII., XIV. és XV. Lajos alatt 1641—1726. i= 5
Az angol ezüst súlymértékben B. a legK.
kisebb egység
V24 periot2. B., borjúhúsból vagy szárnyasból fzött világos leves, nemkülönben világos mártás. B. de
baléin, cetvel. B. de neige, az üveg tisztítására
használt cinkoxid.
Blanc, Le- (ejtsd: 10 biaS), járási székhely Indre
franciaországi départementban, a Creuse mindkét
partján, vasút mellett, (1906) 6520 lak., gyapjúfonókkal, élénk lóvásárokkal. A XV. sz.-ban báróságnakvolt fvárosa 1750. még 10,000 lak. volt,
s ez idben a NaiUae bárói családnak nevét viselte.
Blanc, 1. Aí&erío, báró, olasz államférflii, szül.

semmi köze nem volt az termelszövetkezeteihez. Óriási pénzt emésztettek s föloszlatásuk a júniusi forradalom rettenetes vérontását idézte föl.

Chambéryben 1835

Blanchard (ejtsd: wansár), 1. Emilé, francia természettudós, szül. Parisban 1820 márc. 6., megh.
1900 febr. 10. tagja volt az Académie des sciencesnek, amelynek 1881. elnöke is volt. 1876
óta a nemzeti agronómiai intézet tanára. Munkái Histoire naturelle des inseetes orthoptéres,
neuroptóres, hémiptéres stb. (1845) L'organisation du régne aminal (1851—64); Preuve de la
formation récente de la Mediterranée (1881);
Metamorphoses et instincts des Inseetes (1877).
Életének utolsó éveiben szemevilágát vesztette.
2. 5., Jocg'Mes, francia fest, szül. Parisban 1600
okt. 1., megh. 1638. Lyonban és Olaszországban
tanult, hol különösen a velencei koloristák gyakoroltak nagy hatást mvészetére, úgyhogy hazatérte
után honfitársai a «francia Tizian» névvel tüntették ki. Fönnmaradt mvei többnyire Madonnák
ós más szentképek. A bpesti Szépmv. Múzeumban
Szt. Jeromost ábrázoló képe (1622) látható.
3. B., Jean Pierre, francia léghajós, szül. 1753.
Petit-Andelyban (Bre département), megh. 1809
márc. 7-én 66-ik léghajó-útja alkalmával. Elemte
mszerészsóget tanult,majd hivatásos léghajós lett
1781-ben tette közzé egy kormányozható «repülö
csónak)) tervét, de a Montgolfler testvérek sikerein felbuzdulva, mihamar a szabad ballonnal kísérletezett és 1784 márc. 4. szállt föl elször. Légi
útjainál a Montgolfler testvérek által ismertetett
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;
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dec.

10.,

megh. Torinóban

1904 máj. 31. 1860-ban Parisban, 1867— 68-ig
Bécsben, 1870. Brüsszelben, 1875. Washingtonban és 1880 óta Münchenben mködött. 1881-ben
Kómába hívták vissza a külügyi minisztériumba.
1884-ben Madridba került mint követ, 1886. pedig Konstantinápolyban lett nagykövet (1891-ig).
1894 elején elvállalta a Crispi-kabinetben a ktüügyi tárcát és buzgón védelmezte a hármasszövetséget, de az eritreai gyarmatból érkezett balhírek t Crispivel együtt 1896 márc. 4. lemondásra kényszerítették. Kiadta Maistre Joseph levelezését (Correspondance diplomatique du comte
Jos. de Maistre, Paris 1860, 2 köt.).
2. B., Louis, francia szocialista teoretikus, történetíró ós politikus, szül. Madridban 1811 okt.
29.,

dett

elkel, de a forradalom folytán elszegényecsaládból; megh. 1882. dec. 6. Cannes-

ban. Franciaországban nevelkedett, házitanító,
ügyvédsegéd, majd újságíró volt. Mint SaintSimon (1. 0.) tanítványa, a társadalmi bajok
okát a gazdasági anarchiában látta, a szabad versenyben, amelynek következménye a munkások
nyomora, a család fölbomlása, a nagy üzemek
irtó hadjárata a kicsinyek ellen és a pénznemesség uralma, a gazdasági válságok. Mindezek orvossága a munka szervezése meg kell szüntetni
a bérmunkát, biztosítani a munkára való jogot, a
tulajdont közössé tenni. Az állam föladata, hogy
a munkást, akit a magántulajdon megfosztott a
termel eszközöktl, hitelnyújtás útiján ismét
azok urává tegye. Szövetkezeti mhelyeket kell
létesíteni minden iparágban, amelyelniek központi igazgatása biztosítja majd az összesek szolidaritását. A központi igazgatás megvalósítására
az állam hivatott, ezt kell meghódítani az általános választójoggal. 1848-ban, a februári forradalomban, a B. eszméiért lelkesed tömegek programmja megvalósítását követelték. B. maga
tagja volt az ideiglenes kormánynak, de amit ellenségei a kormányban a nemzeti mhelyek
(ateliers nationatix) néven megcsináltak, annak
;

számzetésbe ment, de 1870. visszatért. FL'organisation du travail (1849) Le socialisme Droit au travail (1839) Histoire de dix
B.

mvei

:

;

;

;

1830—40

Histoire de la révolution fran^aise
V. ö. Muckle, Gesch. der socialist.
Ideen im XIX, Jahrh. (2. k., Leipzig 1 909) Ichernoff, Louis B. (Paris 1904); Warschauer, Zur
Entwicklungsgeschichte des Soeialismus (Berlin
ans,

(1847—62)

;

stb.

;

1909).

Marié

3. B.,

Tfiérése,tTancia,

írón, 1. Boüzon.

Blanca, nnév, Blanka.
Blanca, régibb spanyol pénzegység
1.

=
=

és ezüst

váltópénz
V2 maravedi de vellon vagy Ves reál
de vellon
kb. '/s flUér.
Blancavilla, város Szicília Catania tartományában, (1901) 12,760 lak., az Etna déli lejtjén,
gabona-, gyapot- és gyümölcstermeléssel.
Blanc fix, 1. Báriumszulfát.
Blancb., természetrajzi nevek után Blanchard Bmile (1. 0.) francia zoológus nevének rövidítése.

;

:

;

ereszked-ernyt használta, melynek feltalálására
is igényt emelt. Számos felszállása közül, melyeket különböz országokban végzett, ily módon
népszersítve a Montgolfler testvérek találmányát,
említésre méltó a dr. Jefiries társaságában Doverbl Calaisba tett út (1785 jan. 7), a csatorna els
átrepülése ballonban, továbbá néhány tudományos mérésnek szentelt felszállás,
4. B., Sophie, francia léghajósn, Jean-Pierre
B. neje 1819 júl. 6-án egy felszállás alkalmával
a magasban ballonja tüzet fogott s a lezuhanó
léghajósn halálra zúzta magát.
;

Blanchard (ejtsd biensAr), EdwardLaman, angol
Londonban 1820 dec. 11., megh. u. 0. 1889
:

író, szül.

Blandrata
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Blanche
szept. 4. Irt novellákat

is.

Kiadta Shakespeare

müveit, de ismertté fleg a karácsonyi színjátékai
tették, melyek bohózatos jellegüknél fogva az
angol színpadon igen népszerek. 1863 óta munkatárea volt a Daily Telegraphnak.
Blanche (ejtsd: biias), August, svéd költ, szül.
Stockholmban 1811 szept. 17., megh. u.o. 1868. nov.

céljából történt.

A

törvény 1894. hatályát vesz-

tette.

Blandiord Forum (^itad.: bienfOrd forfim), község
Dorset angol grófságban, a Stour mellett, (1901)
2825 lak. Templomában szép emlékszobrok, környékén régiségek vannak.
Bland for dia Smith{a6y.), a Líliaceae (Liliom-

Upsalában jogot tanult.államszolgálatba lépett, félék) családba tartozó génusz, melynek 4 faja
is foglalkozott. Nevét vígjátékai Kelet- Ausztráliában honos. Viráguk tölcséres, tetették ismeretossé. Irt azonkívül számos, korában kintélyes nagyságú, lecsüng virágzatuk végálló
rendkívül népszer humoros elbeszélést, melyek- fürt. Igen szép dísznövények, különösen a B.
ben különösen a stockholmi népéletet kedvesen aurea Lindl., B. flammea Lindl. és a B. nobi30.

de irodalommal

;

Sm.

Egy részük Képek a valóságból (Büder uv verkligheten) c. összegyjtve jelent meg
1863—65. Késbb a svéd országgylésnek is tagja

lis

Blanc-uisnger (franc, esjtsd: blan mánzsé), SZÓ
szerint fordítva «fehér étel», az édes kocsonya
egy neme, készül tejszín, cukor, mandnlatej és
vanilia keverékéböl.vízahólyaggal kocsonyásítva.

andrata), orvos és vallásreformátor, szül. Saluzzóban, a piemonti tartományban 1515., megh. Erdélyben, valószínleg 1588 máj. 5. Miutánapáviai

jellemezte.

Blandiana, a Maros jobbpartján a mai Piski és
Dédács átellenében az Apuluinba vezet hadi utón
volt. összegyjtött munkáit (Samlade arbeten) Karna helységnél (Alsófejér vm. DNy.-i szélén). A Celigradnak (Fekete-vár) nevezett romhalHédin adta ki. Új kiadása 1891. jelent meg.
maz csak egy feliratot szolgáltatott.
Blanchebai, 1. Fehér-öböl
Blandrata Gryörgy (eredeti olasz nevén BlBlanchinius, 1. Bianchini.

egyetemen orvosi tanulmányait elvégezte, I. Zsig-

mond lengyel király második neje, Sforza Bona
Biamo.
Blauco, három foknak neve Afrikában, az királyné mellett udvari orvosi tisztet vállalt.
egyik (arabul Rasz Abiad) Tunisz ós egész Af- 1541-ben a királyné leányához, Szapolyai János
rika legészakibb pontja az ó. sz. 27" 20' alatt. A nejéhez, Izabella királynéhoz ment Erdélybe. Ettl

Blanco,

1.

:

második Marokkó Ny.-i partjának nyúlványa
Maszagon városnál. A harmadik a Szaarchából
kmjiiló, 40 km. hosszú és 4—5 km. széles, homokos félszigetnek 25 m. magas vége ez utóbbi
a spanyol és francia birtokok közt határképen
szolgál. Mind a három fok a fehér színérl kapta
a nevét.
Blanco, Antonio Cruztnan, 1. Ghuztnan Blanco.

fogva jó ideig Izabella környezetében maradt.
Dogmatikai kérdésekben nyilvánított szabad nézetei miatt már ekkor üldözni kezdték. Bécsben
és Padovában törvényszék eltt állott, s a szent
inquizició elöl Genfbe menekült, hol Kálvin és
követi, kiknek sorába állott, szívesen látták.
Azonban B.-ben vallási kételyek merültek föl,
melyekre maga Kálvin válaszolt Ad quaestiones
Blancs de chine (franc, ejtsd: biaS dö sin), kínai öeorgii Blandratae cím, Beza által kiadott irafehér poicellán bársonyos, enyhén sárgás elefánt- tában. B. helyzete Genfben csakhamar tarthatatcsont szín mázzal. A kinai agyagipar legkorábbi lanná vált, s 1558-ban Lengyelországba költözött,
termékei közül való s fölegTóhna és Fiken tarto- hol kezdetben még mint a kislengyelországi kálmányban készítették. Ujabban sokat hamisítják. vinista gyülekezetek elöljárója szerepelt és a pinBlancs d'Espagne, a francia legitimista csovi zsinaton is ily értelemben tett hitvallást,
párt azon tagjainak neve, kik Don Carlost ismerik bizonyos fenntartásokkal de már 1562. nyíltan
el törvényes trónjelöltnek. 1892-ig d'Audignó vi- elszakadva a kálvinízmustól, antitrinitárius tanocomte, azóta Valori herceg ós Junquiéres vicomte kat hirdetett, s több olasz társával együtt megalapította a lengyel unitárianizmust. E miatt Kála párt vezeti.
Bland Blll (ang.). Az újabb amerikai érme- vin és Luther lengyel követi részérl ers üldötörvényhozás egyik legfontosabb része, mely ne- zésnek lévén kitéve, örömmel fogadta János
vét megalkotój ától B Richárd képviseltl nyerte. Zsigmond erdélyi fejedelem meghívását, ki
1878-ik évben lépett életbe. E törvény az ezüst 1563-ban orvosává és bels tanácsosává tette. Erlett az antitrinitárius eszméknek, Socin
dollár súlyát 41 25 g. troy. standard ezüstben ál- délyben
apostolává, Dávid Ferenclapítja meg és kötelezi a pénzügyminisztert, hogy értelmében, egyik
havonkint legalább 2, legfeljebb 4 millió dollárért cel együtt irodalmi téren is ez irányban mköezüstrudakat vásároljon és dollárokban veressen dött. Elete vége felé Dávid Ferenccel ersen megki. A B. egyik további pontjában nemzetközi kon- hasonlott, mert ennek Krisztus istenségére voferencia összehívását mondja ki, mely az észak- natkozó radikális tanaira nézve eltér nézeteket
amerikai és az európai államok között a pénzér- nyilvánított. Visszavonult tehát a teológiai \itákték dolgában egyetértést kíván létrehozni. He- tl s egyedül orvosi tisztének élt. B. munkái Gynoelyébe 1890 aug. 13. az Ezüst Bili (Windombíll) ceorum ex Aristotele et Bonaciolo a G. Blandrata
lépett. Eszerint az ezüst dollár súlya a 37175 g.-ot medico subalpino noviter excerpta de foecunditanem haladhatta túl. Az 1—1000 dollárérték között tione, graviditate, partuetpuerperio (Gyulafehérkibocsátott kincstári jegyek kívánatra órcpénz vár 15.39) Catechismus ecclesiarum dei (Kolozsellenében voltak beválthatók és beváltás után vár 1566, Dávid Ferenccel együtt) Propositiones
ismét forgalomba voltak bocsáthatók. 1891 júl. in disputatione Albensi (u. 0. 1566, Dáviddal
l-ig havonta 2 millió uncia standard ezüst dollár együtt) Refutatio scripti Georgii Majoris (u. o.
veretett ettl kezdve azonban a veretes csak a 1569, ugyancsak Dáviddal egjrütt) Omnibus fratszükséghez képest, a kincstári jegyek beváltása ribus et Reverendis Ministris per universam Po:

:

;

,
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.
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:

;

;

;

;

;
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Blank
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loniam h. n. 1579, (Paleolog Jakab Confutatio
vera et solida ete, c. könyve 220—231. !.)• Antitrinitárius hitvallását a Flacius cáfolatával együtt
Henke adta ki (Helmstedt 1794). V. ö. Burián
Mihály, De duplici ingressu in Transilvaniam
G. B. (1806); Trechsel, Die politischen Antitrinitarier vor Soein. (Heidelberg 1839) Kanyaró Per.,
:

;

unitáriusok Magyarországon (1892).
Blank, az angol troy-súly egyik egysége
0.00028 mg.
1/2304 grain
Blanka, kasztiliai, francia királyné, IX. Alfonz
kasztiliai király leánya, VIII. Lajos francia

Az

=

=

királynak felesége, szül. 1187., megh. Melunben
1252. Férje halála után kiskorú fla, IX. Lajos
helyett férfiasan és bölcsen uralkodott (1226—
1236). Befejezte 1229. az albigensek ellen folytatott háborút és ezzel megszerezte Languedocot, féken tartotta a nagy hbéreseket és legyzte ni. Henrik angol király hadait. Midn a
király 1248. kereszteshadjáratra indult Afrikába,
újból elvállalta a kormányt. A szokásjog feljegy-

zését is sokan neki róják fel érdemül. V. ö.
Joinville és ^an^w forrásmunkáit; Nisardl^h..,
Histoire de la reine Blanche (2. kiad. 1842).
Blankenberg, Blámont francia város (1. o.)
elbbi neve.

Blankenberghe, község Nyugat-Flandria belgiumi tartományban, az Északi-tenger partján,
Brugestl (Brügge) 15 km.-re, vasút mellett, (1900)
5048 lak., halászattal. 1840 óta tengeri fürd,
melyet évenkint mintegy 30,000-en látogatnak.
Partja 2 km. hosszúságban ki van kövezve mellette hosszú sora áll a vendéglöknek és szép lakóházaknak; 1860. gyógytermet építettek benne.
B.-böl 13 km. hosszú csatorna vezet a Brugest
Ostendevel összeköt csatornához.
Blankenburg, 1. B. am Harz, kerületi székhely
Braunschweig hercegségben, a Harz-hegység É.-i
;

Blanqul

vasút mellett,

{1905)

3479

lak., porcellán ós sör-

gyártással.

Blankenloch, község Baden nagyhercegs^
Karlsruhe (ettl 8 km.-nyire) járásában a Pflnz
és vasút mellett, (1905) 2050 lak., közelében Stutensee nagyhercegi ménessel.
Blankenstein, az 1792. XXI. t.-cikkel Magyarországon honflusltott grófi család, mely jelenleg
Morvaországban birtokos. A családból báró B.
Ern Pál Keresztély cs. kir. tábornok és testvérének fiai 1792-ben honfiusíttattak, 1796-ban
pedig grófi rangra emeltettek. A grófi rangot
nyert B. Ern a róla nevezett huszárezrednek
volt tulajdonosa, melyben a híres báró Simonyi
ezredes szolgált.

Blanketta (franc, hlanquet), a kereskedelmi
levelezésben és elszámolásban egyre srbben
használt nyomtatványok, amelyeknek esetrlesetre változó részeit írással töltik ki. L. rlap.
Blankil, 1. Muzuna.
Biankó,

l.

Bianco.

Blank verse

(ang., ejtsd: bieuk verz), a rímteötös és hatodfeles jambus neve
az angol költészetben. A B. a legfontosabb újabbkori versformák egyike, a modem dráma rendes
versalakja. Az angoloknál fejldött ki még a XVI.

len ötös,

vagy az

sz.-ban, ahol Surrey gróf epikus költeményekben használta, miben késbbi költk követték a
drámában Shakespeare képezte ki és állandósította meg. Két alakban fordult el tisztán mint
ötös jambus, pl, Miltonnál és hatodfelessel vegyest,
mint Shakespearenél. A B. a XVIII. sz.-ban átszármazott a németekhez és mihozzánk és mindenütt megakadályozta, hogy az antUc trimeter
vagy francia módra az alexandrin legyen a
;

;

A franciák is többször kíígy Voltaire is, de sikertelenül. A németeknél Schlegel János Henrik haszlábánál, vasút mellett, (i905) 11,347 lak., kis régi- nálta elször az angol Thomson után (1758), a
ségtárral a városházán, mész- és téglaégetkkel, drámában Lessing Bölcs Náthánja honosította
sortartással; magkereskedéssel két ideggyógy- meg. Nálunk Kazinczy Young fordításában próintézettel Vilmos braunschweigi herceg szobrá- bálkozott meg vele elször 1790 körül, ugyan
val. Környékén vannak a Teuf elsmauer (ördögfal) és köre képezte ki költi levelekben, a színpad
meredek homokksziklái, jelentékeny kbányák- verséül Szemere Pál alkalmazta elször Kömer
kal a Blankenstein a braunschweigi herceg kas- Zrinyije fordításában (1818) és Katona a Bánk
télyával, és a Regenstein erd romjai. B. a közép- bán-ban. A drámán kívül a modern irányú költi
korban Hartingau nev grófság fvárosa volt. B elbeszélés is szereti e formát.
grófságot 1707. hercegséggé emelték és 1731.
Blanqnet (franc, ejtsd bianké), l. Blanketta.
véglegesen egyesítették Braunschweiggal. V. ö.
Blanqnette (franc, ejtsd biankett), ketts jeLeibrock, Chronik d. Stadt u. d. Fürstenthums B. lentés szó, miután egyrészt e néven Languedoc2. B., város Schwarzburg-Rudolstadt ból származó könny fehér asztali bor, másrészt
(B. 1864).
hercegségben a Rinne és vasút mellett, (1905) 3038 francia izlés szerint készített borjú- és báránylak., hidegvízgyógyintézettel, brcserzéssel, gyap- becsinált tejfeles mártással ismeretes.
júfonással, fürészmalommal, kbányával; PröBlanqui (ejtsd: bianki), l.Adolphe Jérme, francia
bel ós György schwarzburg-rudolstedti herceg nemzetgazdasági író, szül. Nizzában 1798 nov. 21.,
szobrával. Pröbel itt alapította az els gyermek- megh. Parisban 1854 jan. 28. 1825-ben a párisi
kertet. Közelében, 150 m. magas hegyen, van kereskedelmi akadémia tanárává, 1830. igazgatóGreifenstein, Thüringia egyik legszebb kastély- jává lett, 1833. a Conservatoire des árts et des méromja.
tiers nemzetgazdasági tanszókén foglalta el J. B.
Blankenese, község Schleswig poroszországi Say helyét (1. 0.), 1838. az akadémia tagjává válaszkerületben, 7 km.-re Altonától, az Élbe partján, tották, 1846. s 1848. képvisel volt, majd nagyobb
vasút mellett, kies vidéken, {1905) 5014 lak., halá- utazásokat tett, részben az akadémia megbizásából
szattal. B. dombok közt terül el, Altona és Ham- s utazásainak eredményét több munkában adta ki.
burg lakóinak kedvelt nyári tartózkodó helye.
(Voyage á Madrid 1826 La Corse en 1839 L'AlBlankenhain, város Szász- Weimar nagyher- gérie en 1839 Voyage en Bulgarie en 1841
cegség Weimar (ettl 15 km.-nyire) kerületében, L'Espagne en 1846). Mint nemzetgazdasági írónak
dráma versalakjává.
sérleteztek vele,

;

;

;

:

:

—

;

;

;

;

—

Blansko

4m -

Blasewitz

ÜWk

legismertebb Histoire de Téconomie politiqne en új egyház ügyeit. Württember^
herceg is
Earope (1838, 2 köt.) c. müve. B. eleinte Say nyo- meghívta
(1534), hogy tartományát reformálja.
mán haladt, de késbb eltért Say tanaitól és A Luther és Zwingli között elfoglalt közvetít álSaint- Simon tanai felé hajlott s a Producteurbe láspontjánál fogva a szigorúan lutheránusokkal
is irt cikkeket Új irányát jelzi Des classes ouv- viszályba elegyedett (1538), minek következtében
ríéree en Pranoe pendant Tannée 1848 (1849, 2 kénytelen volt Konstanzba visszatérni, majd különböz kisebb egyházaknál, így fleg Thurgauköt) c. mve.
2. B., Louis Auguste, francia forradalmár, az ban, mködött. A ref. egyház számára több egyelbbinek öccse, szül. 1805 febr. 7. Pnget-Théni- házi éneket is írt. V. ö. Keim, Ambrosius B.,der
ersben, megh. 1881 jan. 1. Már az 1827-es felke- schwábische Reformátor (Stuttg. 1860) Préssel,
lésben része volt, a szárdokhoz menekült, ott Ambrosius B. (Elberfeld 1861).
Blamey (ejtsd: biarni), község Cork (ettl 7 km.azonban börtönbe vetették. Az 1830-ik évi forradalomban tevékeny szerepet vitt, republikánus njire) Írországi grófságban, a B. partján közeléagitáció miatt 1831. elfogták (a Sociétédes amis ben magános sziklán, amely az ir nép hagyományaiban sokat szerepel, B. Castle,
du peuple titkos forradalmi társaság tagja volt)
a XV. sz.kinyomatott védóbeszédében már az osztályharc ból való kastély áll.
Blas., állatneveknél Blasiiis Johann Heinszükségességét hirdette. 1836-ban a Société des
familles titkos társaság mozgalmaiban való rész- rich (1. 0.) nevének rövidítése.
vétel miatt újból elzárfák, de 1839. a Société des
Blaschke János, rézmetsz, szül. Pozsonyban
saisons titkos forradalmi társasággal ismét felke- 1770 dec. 12., megh. Bécsben 1883 ápr. 11. Kora
lést kísérlett meg. Ezért halálra ítélték, de ke- ifjúságában Bécsbe került s az ottani akadémián
gyelmet kapott és 1844. kiszabadult. 1849-ben 10 végezte tanulmányait. Nagyon kiterjedt munkásérre elítélték, de alighogy szabadul, ismét titkos sága révén a külföldön is ismerték,
metszette
forradalmi társaság alakítása miatt elfogják és pl. Schiller, Goethe, Wieland Doll-féle kiadásai
elzárják. Több mint 4 évi fogság után megszö- számára a címképeket s metszetekkel látta el
kött és az 1869-iki általános amnesztiára vissza- Kisfaludy Auroráját, Igaz Sámuel Hebe-jét, Kistért Parisba és újra felkeléseket szervezett. A faludy Sándor regéit s más almanachokat és zsebcsászárság bukásakor, mindjárt 1870 szept. 4. után könys'eket.
forradalmi diktatúrát követelt részt vett a eomBlasel, Kari, német színész és színigazgató,
muneben, de mielótt az rombolásaihoz és kegyet- szül. Bécsben 1831 okt. 10. 1849. lépett elször
len vérengzéséhez fogott, már a kormány ha- színpadra, elbb szerelmes, majd komikus szerepdainak kezébe esett örökös várfogságra ítélték körrel. 1863. az Ander Wien színházhoz szerzdtet8 Clairvauxban zárták el. Midn 1879. általános ték, hol mint komikus rendkívüli népszerségre
amnesztia foljtán kiszabadult, Ni Dieu ni Mai- tett szert. Több bécsi színháznak évekig volt az
tre címen lapot indított. Nemsokára egy nép- igazgatója, Bpesten is többször vendégszerepelt.
gjrülésen tartott beszéde alatt szélütés érte. GazBláser, Gustav, német szobrász, szül. Düsseldasági és társadalmi tanait 1885. Critique sociale dorfban 1813 máj. 9., megh. 1874 ápr. 20. Bercímmel adták ki Parisban. Azonkívül csillagá- linben Rauchnak volt tanítványa és mestere
szati és metafizikai dolgozatokat is írt. A francia irányát követve alkotta meg mvei hosszú sorát.
szocialista mozgalomban még sokáig szerepeltek A legismertebbek
Minerva védelme alatt kivohívei(7)ian4MÍ5tóA*,partisocialisterevolutionnaire), nuló harcos márvány csoportja a berUni Schlossakik még forradalom, összeesküvések útján hit- brückén IV. Frigyes Vilmos lovasszobra a kölni
ték a társadalom megváltását.
rajnai hídon
m. Frigyes Vilmos lovasszobra
Blansko, község Boskowitz morva kerületi ka- Kölnben, stb.
pitányságban, a Zwittawa völgyében, vasút melBl&sem&,Pietro, olasz fizikus, szül. Aquilejában
lett, (i9O0) 3141 lak., a Salm hercegek tulajdonában
1836. Tanulmányait Bécsben végezte s 1857- 59-ig
lev nagy vasraúvekkel és e család kastélyával. tanársegédje volt a bécsi egyetem fizikai intézetéKörnyékén (Adamsthalnál) számos a barlang és nek. 1863-ban a palermói eg>-etem fizikai tanföldalatti üreg, miként a Karszt vidékén.
székét nyerte el s e minségben 1872-ig mködött.
Blantyre (ejtsd bientair). közs. Lanark skót gróf- 1872. az olasz kormány megkezdvén a római egyeságban a Calder és Clyde között, (i9oi) 2343 lak., tem újjászers'ezését, a fizikai tanszékre B.-t nepamutiparral. Livingstone Dávid születésehelye. vezte ki. B. tagja az olasz szenátusnak. NagyBlaniui clnereus (állat), 1. Amphisbaena ci- számú tudományos dolgozatai közül különösen az
nerea.
indukált elektromos áramokra és akusztikára voB lap, a telekjegj'zökönjrv (1. o.) és a telek- natkozó kutatásait keU kiemelni. B. nagy pártokönj"vi betét (1. o.) tulajdoni lapja
lap a birtok- lója az elektrotechnikai iparnak a a magyar elekállási lap.
trotechnikai iparról ismételten nyüvámlott jó véBlaps (iiiaí), 1. Bzhogár.
leménye annak tág piacot szerzett Olaszországban.
Blarer ( BlaurerjAmbrosius, dél-sváb és svájci A B.-tól szervezett fizikai laboratórium Róma látreformátor, Melanchton iskolatársa ésbarátja,szül. ványosságai közé sorolandó.
Konstanzban 1492 ápr. 12., megh. Winterthurban
Blasewitz, község 4 km. -re Drezdától, az Élbe
1564 dec. 6. Egjrideig az alpirsbachi bencés-ko- balpartján, (1905) 7719 lak., szép nyaralókkal.
lostor perjele volt s itt megismerkedett Luther 1786—1787. itt lakott SchiUer. Állítólag a Wallenirataival. 1525-ben Konstanzba hívták lelkész- stein's Lágerben szerepl Gustel v. B. alakjának
nek. Úgy itt, mint késbb Ulmban, Esslingenben, megalkotására egy Sagadin nev vendégls leáAugsburgban, Ltndauban, Isnyben rendbehozta az nya szolgált volna.
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Blason populaire

Blasheim, közs. Minden porosz kerület Lüb- egyesületét, melynek elnökhelyettese. Az orczifalvai kerület (Temes) 1896. és 1901. képvisel(1905) 2812 lak., szinek választotta. A dólmagyarországi gazdasági
vargyártással.
bank ehiökigazgatója és Der Freimüthige c. teBlasiexí (Sankt-),l. Sankt-Blasien.
Blasius, 1. Ernst,ném.et sebész, szül. Berlinben mesvári politikai néplap szerkeszt-tulajdonosa.
1802 nov. 20., megh. Halléban 1875 július 11-én. 1902 febr. címzetes apát, 1904. csanádi kanonok
Katona-orvos volt s mint a sebészet tanára mkö- és egyházmegyei tanfelügyel.
4. B. József, a selyemtenyésztés felügyelje
dött a hallei egyetemen. Fö munkái Handbuch
der Chirurgie (3 köt., Halle 1830—32) Handwör- Magyarországban, szül. a XVIII. sz. közepe táterbuch der gesammten Chirurgie und Augenheil- ján Ausztriában, de különösen Magyarországban
kunde (1836— 38); Der Schragsehnitt, eine neue nagy érdemeket szerzett a selyemtenyésztés és
annak irodalma körül. Mvei: Grundsatze zur
Amputationsmethode (1838) stb.
német természet- Leitung der Seidencultur ím Königreiche Ungarn
2. B., Johann Heinrich,
búvár, szül. Eckerbachban 1809 okt. 7., megh. (Buda 1795) Vollstandiger Unterricht über die
Braunschweigban 1870 máj. 26. 1836-ban a braun- vortheilhafteste und leichteste Art des SeidenBchweigi Carolinumhoz a természetrajz tanárává baues für das Königreich Ungam. In drei Abnevezték ki, késbb a botanikus kert és a termé- theilungen (Pest 1802).
szetrajzi gyjtemények igazgatásával is megbíz5. B. László, szemorvos, szül. Rózsahegyen 1869
ták 1866-ban ugyanott a képtár igazgatója lett. szept. 19. Orvosi tanulmányait a budapesti egyeLegnevezetesebb munkái Die Wirbeltiere Euro- temen végezte; 1893. orvosdoktorrá avatták.
pas (1 köt., Braunschweig 1840, gróf Keyserling- 1905-ben a szemészeti mtéttanból magántanári
gel együtt írta) Fauna der Wirbeltiere Deutsch- képesítést nyert, mikor is a székesfvárosi Szent
lands (csak az emlsökrl szóló els kötet jelent István közkórház trachomaosztályának vezetémeg, Braunschweig 1857). E két munka alapvet sével bízták meg. 1907-ben az újonnan létesített
jelentség az emlsök ismeretére vonatkozólag. állami szemkórház igazgató forvosává nevezték
Blaskat (ejtsd: biaszket), 12 ki8 Szigetbl álló cso- ki, mely állásában ma is mködik. B. tudomáport Írország DNy. -i részén a Dingle-bay bejára- nyos munkássága fleg a szemoperálások körébe
tánál, Kerry grófságban. A legnagyobb Great B., vág. Számos dolgozata jelent meg hazai és
4 km. hosszú mintegy 160 halászattal foglalkozó külföldi folyóiratokban. Azonkívül a Szemészeti
lakosa van.
mtéttan c. tankönyvet és a Grósz-Hoór szerkeszBlaski (Blaszki), város Kalis orosz-lengyel tésében megjelen nagy Szemészet Kézikönyvékormányzóságban, a Proszna egy kis mellékvize ben a szemoperálásokról szóló részt (1909) írta.
mellett, (i897) 4008 lak., kik jobbára mezgazdák.
6. B. Sándor, író, szül. 1869. Bécsben. EgyeBlaskó. így nevezték azt a husszita vezért, aki temi tanulmányait Grácban és B udapesten végezte.
1432. Nagyszombat városát ügyes csellel elfog- 1896-ban a bihar vmegyei Tenkén orsz. képviselvé
lalta és onnan Mátyus földjén roppant pusztításo- választották. 1905-ben Szombathelyen nyert mankat vitt végbe. [Katona, Hist. Crit. XII. 186.)
dátumot. 1900-ban Ambrus Zoltánnal együtt szerBlaskovich András (blaskovici), jezsuita ta- kesztette az Új Magyar Szemlét; 1907. pedig
nár, szül. Ivanicon (Horvátországban) 1726 nov. megindította az Új Szemlét, emellett pedig 1908.
28., megh. 1797 márc. 30. Bécsben és Grác- Das Neue Európa c. folyóiratot Budapesten, mely
ban tanult s tanulmányai végeztével a bölcseletet, La nouvelle Europe címen francia nyelven Paerkölcstant és egyházjogot tanította Zágrábban. risban is megjelent. 1898-ban a párisi Gymnase
A rend feloszlatása után az irodalomnak élt. Zág- színházban Pour l'honneur c. francia nyelven írt
rábi lakásán rablók ölték meg. Munkái Disser- vígjátéka került színre.
becke j.-ban, vasút mellett,

:

;

;

;

;

:

;

;

:

tationum partes IV. (Zágráb 1781). Ennek új címkiadása História universalis Illyrici. Partes IV.
(u. 0. 1794)
Gedeonis L. B. a Laudon vitae rerumque gestarum compendium (u. o. 1792).
Blaskovics, 1. András, 1. Erkipap.
2. B. Ern, kiváló magyar sportsman, szül.
1834., megh, 1911 máj. 18. Fiatal korában úrlovas korán kezdett foglalkozni a futtatással és
tenyésztéssel. 1861-ben jelennek meg elször ké:

;

;

sbb oly népszervé vált színei fehér, kék sapka.
Legösmertebb lova Kincsem volt, a világ egyik
legjobb telivére, amely 54 futása dacára veretlen
maradt, össznyereménye kb. 400,000 K volt. Kincsem ivadékai, unokái stb. 1910 jan. l-ig kb.
2.383,000 koronát nyertek.
3. B. Ferenc, országgytllési képvisel ós csanádegyházmegyei pap, szül. Aninán 1864. Miután
az egyetemet Bécsben mint pazmanita elvé:

Temesváron kat. teológiai tanár ós
amellett a káptalan jegyzje ós a szentszéken a

gezte, 1887.

szegények ügyvédje volt. 1892-ben többedmagával
megalapította a délvidéki f öldmívelk gazdasági

Blason populaire (fi'anc, ejtsd

biazoSpopUiér),

szó szerint a. m. népies címertan ; de ennél jóval
több az, amit e címen a folklóré (1. o.) egyik fejezetében tárgyalni szokás. Még pedig azért e francia címen, mert eddigelé Franciaországban, vagy
legalább francia nyelv területekre vonatkozólag dolgoztak a legalaposabban ós a legtöbb
eredményt felmutató rendszerességgel a folMorisztika ez ágában. Magába foglalja a B. legtágabb értelmében véve mindazon népies hiedelmeket, vélekedéseket, tudalraat, tréfát, v. ingerked és boszantó ráfogást, alapos vagy alaptalan híresztelést és magyarázatot, ami valamely
nép, törzs, faj, család, vallásfelekezet, mesterség,
testület, helység stb. nevére, eredetére, jellemz
vonásaira, vagy csak koholmányból rátapadt nevezetességre vonatkozik. így különösen a helyes család- meg népnevek népies, vagy tudákos
etimológiáit, az ilyenek alapján álló címer-magyarázatokat, mondákat s más effélét a helységek akár alapos, akár alaptalan hírességét vagy
hü-hedtsógót illet adomákat, mink az ó-koriak
;

;

-

Blasphemla
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Blatnicza

Blastula (iUat), a soksejt állatok (Metazoa)
közül az ú. n. Boeotiana, vagyis a béoclaiakról,
továbbá az abderaiakról mesélt furcsaságok. Ha- fejldésének egjik szaka. Egyéb hasonló értelm
zánkban ilyenek a soroksári, lédeci, rátóti, an- nevei: hlastosphaera, vesicula Uastodermica,
dódi, kókai, oláhfalvi ée több más községbeliek- hólyaglárva. L. Hólyagalakú csira.
Blastns. Udvari méltóság neveként fordul
röl szóló tréfás, gúnyos, mulatságos históriák.
el II. Gejza király 1146-iki oklevelében, mely az
Blaspheiuia (gör.-lat.), 1. Istenkáromlás.
Blastaeadeaiegj-esiralevelú állatok). Hae- akkori furak elsorolásával megemlíti Bachát is,
ckel szerint azoknak a kezdetleges szervezet ál- aki a király B.-a volt. (Árp. Uj Oki. 1. 58.) Brincklatoknak gj-üjtóneve, melyek állandóan a hólyag- meier B. szótára szerint (Glossarium diplomatialakú csira (blastula) szakon maradnak.
cum. Tom. I. Gotha 1855) blasto a. m. cubicularius
Blastea (gör.), Haeekel szerint azoknak a sive hospitalarius, így tehát az említett Bacha a
soksejt állatoknak (Metazoa) f eltevéses salakja, király föudvamokmestere volt.
melyeknek eg>éni fejldésében a hólyagalakú
Blasz, Friedrích, német fllolóens, szül. Osnacsira-szak (blastula) mindig szabályszeren ismét- brckben 1843 jan. 22., gimnáziumi, majd egyetemi tanár elbb Kiéiben, 1892-tl Halléban, megh.
ldik.
Blastema (gör.), annak az indifferens alapszö- 1907 márc. 6. Nevezetesebb mvei Die griechivetnek a neve, melybl a növények és az állatok sche Beredsamkeit von Alexander bis auf Augusfejldése és egyes testrészeik regenerálása alkal- tus (Berlin 1865); Die Attische Beredsamkeit
mával ismételt sejtosztMások által új szövetek (3 köt., Leipzig 1868—80, 2. kiad. 1892) Über die
keletkeznek. Velejében egyértelm a meriszté- Ausspraehe des Griechischen (Berlin 1870. 1888)
mával.
Grammatik des neutestamentlichen Griechisch
Blasto (gör.) a. m. csira- ; fként összetételek- (Göttingen 1896, 1902, angolul 1898) Die Rhythben használatos, pl. B.cystis, csirahártj-a-hólyag, men der attischen Kunstprosa (Leipzig 1901). Kiadott több görög szónokot, Aristoteles athéni alB.-demxa. B.-szfera, B.-genesis, B.-poriis stb.
Blastoeoelon (gör.), a hólyagalakú csira kotmányát, Bacchylidest, az új testamentum egyes
(blastula) üregének neve.
részeit (Acta apostolorum, Lukács evangéliumát),
Blmstoderma, a hólyagalakú csira (blastula) Plutarchost. Az Iwan Müller-féle tudományos
sejtrétegü fala.
kézikönj'vek számára megírta a hermeneutikát,
Blastog:enesi8 (gör.), új él lények keletke- kritikát, paleográfiát, könj-v- és kézirattant.
zésének folyamata, sarjadzás (gemmatio) útján.
Blata, mocsár Ung vármegyében Nagymihály
L. Sarjadzás.
ós Uhrezs közt. A Vihorlát- hegységrl lejöv paBlastoidea (áiut), a tüskésbrek (Echino- takok vizei alkotják. Lefolyása az Üng folyó felé
dermata) kihalt osztálya. Legels képviseli van. Zsombékjai náddal és égeresekkel vannak
(Troostocrinus) Észak-Amerika fels sziluri ré- benve. Szabályozása végett csatoniákat ástak.
tegébenjelennek meg. Gyakoribbak Eifel, Nassau,
Blata, adóközs. Modrus- Fiume vm.ogulinij.-ban,
Spanyolország és Északamerika devonjában, vi- (1900) 675 hor\'át-szerb lak. u. p. és u. t. Plaski.
rágzásuk kora azonban a szénmész képzdése ideBlálhy Ottó Titusz, elektro-technikus, szül.
jére esik. Európában a B.-k mindenütt (Belgium, Tatán 1860. A reáliskolát és a megj^etemet BécsÍrország, Yorkshire, Derbyshire) ritkák, Észak- ben végezte. Midn 1881. a bécsi megyetemrl
Amerikában, fleg a Misszisszippi mentén nagy haza került, beállt a m. kir. államvasutak bpesti
tömegben fordulnak el. Kb. 20 nemük és 150 gépgyárának szerkesztési irodájába. 1883-ban a
fajuk ismeretes. V. ö. Hambach G., Re\Í8Íon of Ganz és Társa budapesti cég villamos osztályába
the B. (Transact of the Acad. of Science of St. lépett, ahol mint fmérnök, késbb mint igazgató
Louis, Vol. Xm, 1903).
mködött, ez id szerint a cég mszaki tíinácsosa.
Blastomers (gör.), a petesejt barázdálódása 1885-ben Zipemowsky és Déri mémöktársaival
folyamán keletkez sejtek (fióksejtek) neve.
együtt föltalálta a most oly nagyon elterjedt váltóBlasiomykosis (görög), erjeszt gombák áramú transzformátor-rendszert s azóta folj'tonookozta brbetegség, amely daganatok s ezek szét- san e rendszemek és e rendszer alkotó részeinek
esésébl keletkez fekélyek képzdésében áll. A tökéletesítésén dolgozik. Számos szabadalom és
betegséget erjeszt gombák okozzák, amelyeket a cég gyártmányainak világhíre és nagy sikerei
tenyészteni is sikerült. A bels szervezetben csak tanúskodnak mködésérl. A sakkfeladványok tekivételesen támadnak sarjadzásos szövetbl álló, rén is egészen új és a kombinációknak ezeltt alig
gombákat tartalmazó daganatok.
sejtett nemét mutatta be Vielzügíge SchachaufBlastophaga (áu»t), 1. Füaenemesüö darázs. gabeii (Leipzig 1891) c. monográfiájában.
BlastophjIIiuii, az elsdleges csiralevelek
Blatna, B. kerületi kapitányság székhelye Csehmagában foglalja tehát országban, 27 km. -re Plsektl, vasút mellett, (iwo)
(1. 0.) összefoglaló neve
a küls és bels esiralevelet, vagjis az ecto- és 3082 cseh lak. cukor-, sör- és szeszgyártással, a
az entodermát.
XTV. sz.-ból való gót templommal és egy tó köBlastoporns, Bay-Lancester-XbX származó zepén fekv szép kastéllyal.
fejldéstani mesterszó. A gastrula (1. o.) sbélBlatnica, 1. adóközs. Zágráb vm. károly városi
üregének nyílását jelenti. Magyarul si szájnyí- j.-ban, (1900) 393 horvát-szerb lak. u. p. Rieéica,
lásnak és csiralyulmak nevezik.
u. t Károlyváros.
2. B., adóközs. Krös vm.
BlastoB a. m. saij.
cazmai j.-ban, ^(i9oo) 339 horvát-szerb lak. u. p.
Blastostyl (iUat), a hydroid-polipok telepén a Ivanska, u. t. Cazma.
szájnyílás és tapogatók nélküli egyének neve,
Blatnicza, kisk. Turócz vm. turócz-szentmármelyeknek kizárólagos feladata a szaporodás.
postahivatallal.
toni j.-ban, (i9io) 1057 tót lak.
:
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;
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;
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—

Blato

Mosócz. Közelében egy meredek sziklán B. vár
romjai. V. ö. Schröder cikkét a Körmöczbányai
FöreáUsk. Ért.-ben (1887—88) Lehoczky T. cikkét az Arch. Ért.-ben (1893, 345 l).
Blato, adók. Zágráb vm. samobori j.-ban, (looo)
1005 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Leskovac.
u. t.

;

;

Blattá, 1. Csótány.
Blatti Adans. (növ., Auhletia
ratia L.

Gartn., Sonnea Sonneratiaceae család génusza

f .),

mintegy 6 faja fkép az indo-maláji

terület ten-

él

sajátságos lélegzögyökerekkel
ellátott, erdt alkotó mangrove növény. A B.
(Sonneratia) caseolaris (Íj.) 0. Ktze. egyike a
leggyakoribí) fajoknak Kelet-Indiában és Jáván.
Savanykás gyümölcsét eszik, de felhasználják a
B. (Sonneratia) pagatpat (Blanco) Ndz. termését
is (Jáva, Filippinek).
Blatuka, adók. Zágráb vm. vrgini j.-ban, (i9oo)
1100 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Vrgin most.
Blau Lajos, zsidó tudós és író, szül. Putnokon
1861 ápr. 29. Elbb a putnoki, szilágysomlyói és
pozsonyi talmudiskolákat (jesiba) látogatta, majd
a budapesti országos rabbi-képz intézetbe lépett,
ahol 1883. érettségi, 1888., miután a budapesti
egyetemen filozófiai doktorátust nyert, rabbi vizsgát tett és nemsokára ugyanennek az intézetnek
tanára és könyvtámoka lett. 1891 óta szerkeszti
a Magyar Zsidó Szemlét és Adalékok a magyar
zsidók történetéhez cím. vállalatot, amelybl
eddig négy füzet jelent meg. B.
müvei A bnhalmazat a régi hébereknél (Budapest 1887) Izrael királyválasztása (u. o. 1890) Massoretische
üntersuchungen (Strassburg 1891); Tanulmányok
a bibliai bevezetés körébl (Budapest 1894, németül Strassburg 1894); Ó -zsidó bvészet (Budapest
Brill Sámuel
1898, németül Strassburg 1898)
Löw (Budapest 1902) Az ó-héber könyv, adalék
az ókori kultúrtörténethez (u. o. 1902) Leo Mógerpartjain

;

f

:

;

;

;

;

;

dén levelei és írásai

(u. o.

1905—1906); La

lette-

ratura moderna del libro (Firenze 1910) Az assuani és elephantinei aram papirusok W. Bachers
Schriften (1910).
Blau, 1. OttoHermann, német orientalista, szül.
;

;

—
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Blavet

Fischau, Bécs-Ujhely mellett (München, Neue
Pinakothek) stb.
Blaubenren^ járási székh. Württemberg Donau
kerületében 19 km.-re Ulmtól, a sváb Alb szk
völgyében, vasút mellett, (1905) 3257 lak., cementgyárakkal, vászonszövéssel és fehérítkkel, sörgyárral és mmalommal, a XV. sz.-ból való gót
templommal. Közelében az Alb egyik meredek
lejtjének alján ered a Dunának Ulmnál torkolló
kis mellékvize, a Blau a Blautopfból. Ez 40—42 m.
átmérj és 20 m.-nyi mély vízmedence, amelyben a víz sötétkék szín és csak nagyobb eszések alkalmával válik zavarossá. V. ö. Schübelin,
Pührer durch B. (B. 1896).

Blauda (csehül Bludov), község Schönberg
morva kerületi kapitányságban, vasút mellett,
(1900)

2460

lak.

;

kastéllyal és mahnokkal.

Blaud-féle pilnlák. Ferrum carbonicumot tartalmazó gyógyszerek, ferrum sulfur. cryst. és kálium carbon. keverékeivel készülnek, s a vaskarbonát cserebomlás útján támad a pilulákban. Feltálalójuk Blaud B. francia orvos.
Blaufrankíscli v. limbergi, kék frankos,
Alsó-Ausztriában, különösen Vöslau környékén
elterjedt

kékszem szUfajta, mely hazánkba

is

átszármazott, az ország több borvidékén elterjedt,
s helytelenül nagyburgundi néven ismerik. Homokon is jól bevált. Bora szép szín, kellemesen
fanyarkás, tartós.

Blau-gáz. Blau német kémikus vízhtés melersen komprimálja a világító gázt és ilyen
állapotban könnyen illó folyós szénhidrogénekben oldja. Ilyen folyadékok a petróleum desztillett

lálásánál 30— 40« C. között átmen cymogón,
rhigolén stb. Ezt az ú. n. B.-t aztán lOOatmoszféra
nyomás mellett palackba sajtolják és redukáló
szeleppel használják föl. A B. köbméterének melegfejtképessége a 16,000 kalóriát is meghaladja.
Blaurer, Ambrosius, 1. Blarer.
Blaustrumpf (német, franciául Bas bieu),
1.

Kékharisnya.
Blavatszkij,

Hahn, a

Helene

Petrovna,

leánynevén

teozófiai társaság megalapítója, szül.

Nordhausenban 1828 ápr. 21., megh. 1879 febr. 1831. Jekaterinoszlavban, Oroszországban, megh.
26. Odesszában, hol mint fkonzul önkezével ve- 1891 máj. 8. Londonban. Tizenhétéves korában
tett véget életének. Mint attachó és konzul éveken B. Nikeforosz orosz államtanácsoshoz ment nül,
át török nyelvterületeken tartózkodott és nyelv- de a 60 éves öreg embertl három hónap múlva
vizsgálódásai eredményét fleg a Zeitschrift der elvált ezután útra kelt s bejárta Európát, Indiát,
Deutschen Morgenlándischen Gesellschaft c. folyó- Tibetet, Amerikát, amíg 1873. letelepedett Newiratban adta közre. B folyóirat 1866-iki évfolya- Yorkban. Itt a spiritizmus hívéül szegdött s
mában jelent meg Turanische Wurzelforschungen 1875. Olcott ezredessel együtt megalakította az
c. dolgozata, melyet Budenz a Nyelvtudományi
ú. n. teozófiai társaságot. 1887-ben Londonba kölKözi. 6. kötetében beható bírálat alá vett. Legne- tözött, ahol azután haláláig élt ós könyveivel
vezetesebb müve: Bosnisch - türkische Sprach- igyekezett eszméinek híveket szerezni. Besant
denkraáler cím kötete. Ez az els jelentékenyebb Anniéval együtt a Lucifer the Lightbringer c. teoeurópai könyv, mely a bosnyák töröksóggel fog- zófiai folyóiratot szerkesztette s állandó munkalalkozik.
társa volt a hasonló irányú francia folyóiratoknak
2. jB., Tina, osztrák festnö, szül. Bécsben 1845 is. Fömunkái
Isis unveiled, a masterkey to the
nov. 15. Münchenben és Bécsben tanult, hol külö- mysteries of ancient and modern science and theonösen Schindlor tájképfest gyakorolt reá nagy logy (1876, 2. köt.); The key to Theosophy (1889).
hatást. Magyarországon is járt ós néhány képe
Blavet, 1. folyó Morbihan franciaországi dépar(Szolnoki utca A Duna Szob mellett stb.) magyar- tementban. Cotes-du-Nordban, a B. tóból ered a
országi tárgyú. Nagy szeretettel ábrázolja a bécsi Daoulas fölvétele után 200 m. mély gránitmePráter finom hangulatait. Ilyen képe pl. Tavasz derbon folyik tovább átjutván Morbihanba, Pona Práterben (1882, bécsi mvészettört, múzeum). tivynél hajózhatóvá lesz. Az Atlanti-óceánnak
Egyéb képei Krieau (Bécs, Modemé Galerié) Lorient-öblét alkotja, ahol a Scorffal gyarapszik.
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—

Hossza 145 km., belóle 75 hajózható.
2. Csa- tán Franciaországba ment, hol a metzi hadiistorna Honneboanól a recollets-i zsilipig. Hossza kolát látogatta. Parisban Chevalier Mihály alatt
az állam^zdaságtant, Belgiumban a gép- és fegy59'/, km.
Blaydon (^tsd: biedn), vároa Durham angol gróf- vergj'ártást tanulmányozta. Midn 1860 szeptemságban, a Tyne jobbpartján, (laoi) 19,628 lak., vas- berében Obrenovics Mihály herceg a szerb ^nra
olvasztókkal és vasmúvekkel ós kémiai szerek lépett, B. visszatért hazájába, hol azonnal hadgj'ártásával élénk szénkereskedóssel.
ügj'miniszterré nevezték ki. Midn Mihály fejeBlaye-et-Sainte-Luoe (ejtsd: bié e saea liUi), ar- delmet 1868. megg>'ükolták, B. tartotta fenn az
rondissemeut székhelye és 4-ed rend ersség országban a rendet. A szkupstina azután Milán
Gironde francia départen^entban, a Gironde jobb- fejedelem kiskorúsága idejére
a rógensbizottpartján, vasút mellett, (i9o6) 4890 lak., gyertya-, ság tagjává nevezte ki. Midn pedig Milán nagyhajó- és btorkészftóssel. jelentékeny borkereske- korú lett s a szerb trónt elfoglalta, B.-ra ruházta
déssel. Erdje a szigeten épült Paté és a Gironde az új minisztérium elnökségét s a had- és közlebalpartján épült Médoc-erddel a Gironde mentét kedésügyi tárcát.
Blazova (ejtsd: — asova), község Rzeszow galíciai
védi. A rómaiak Blavia-ja mindig ersség volt
régi templomában, a Saint- Romainban temették ker. kapitányságban a Strog, a Visloka mellékvize
el állítólag Caribert királjt (megh. 567) és Roland mellett, (i9oo) 4955 lak. kastéllyal és lenszövésaeL
hst (megh. 778). 1832 és 1833^ a Vauban által
Bíbeli., tudományos állatneveknél Blumenrekonstruált erdjében tartották fogva Berry her- bach J. Fr. (1. o.) német természettudós nevének
cegnt.
rövidítése.
B]Aze(B. de Bury), Henri, francia író, szül. AviBlech, Leo, német zeneszerz, szül. Aachengnonban 1813 máj. 19., megh. Parisban 1888 márc. ben 1871 ápr. 21. Kereskedbl lett karnagy.
Bargiol. RudorfiF, Humperdinck voltak mestereL
17. Elször Souper chez le commandeur c.
vével lépett fel mint költ a Revue des deux Mon- Otthoni sikerei után Prágában Neumann Angelodesban (1829). Lefordította Goethe Faustját (1846) nál lett karnagj- 1899., 1906-ban pedig Berlin kir.
és Hans Wemer álnév alatt ismertetö cikkeket írt operájában. Újabb operái
Das war ich (1902,
a Revue des deux Mondesba a német irodalomról. magyarul A szomszédasszony, 1903) AschenMunkái Écri vains et poétes de l' Allemagne Les brödel. Versiegeit (1908) Alpenkönig und Menpoésies de Goethe La nuit de Walpurgis. Les schenfeind (Raimund után). Irt kisebb müveket
maitresses de Goethe Aléxandre Dumas Dames is 3 szimfóniái költeményt stb.
de la Renaissance Goethe et Beethoven. Alapos
Blecbnam L. (növ.), a Polypodiaceae (Páfzenész is volt s zenecikkei is a Revue des Deux ránj-ftílék) család génusza, melynek 50—60 faja
Mondesban jelentek meg ilyenek Les musiciens fkép a trópusokra szorítkozik, legv'áltozatosabb
contemporains Rossini et son temps Meyerbeer kifejldéssel a melanéziai-polinéziai területen. Az
et son temps Musiciens du passé, du prósént et de É.-i mérsékelt övben csak a B. spicant fordul
lavenir stb.
el. Többnyire alacsony harasztok, levelük csoBlaiekovic (ejtsd: h\KKé)ío-<ács) Károly, cs. éskir. mókban áll, lemeze rendesen csak egyszer szártábornok, szül. Eszéken 1828., megh. Klagenfurt- nyas. Szoruszaik vonalszerüek s a fér mentén
ban 1894 ápr. 8. 1843-ban lépett a katonai pályára, helyezkednek el. A medd leveleken a mellékrészt vett azután az 1848— 49ésazl859-iki ol. had- erek egyszerek, a termleveleken pedig többjáratokban. Nagy érdemeket szerzett Bosznia és szörösen, villásan elágazottak. Egyes fajai kedHercegovina okkupációja körül (1878), amiért a ves páfrányai a meleg vagy mérsékelt növényLipót-rend lovag-keresztjét kapta. Nagy része volt házaknak.
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az 1882-iki déldalmáciai és hercegovinál fölkelésBleda (a magyar mondákban Buda), Mundzuk
nek a le veretesében is. 1886-ban altábornaggyá ne- fla s Attila testvére (alighanem bátj'ja) és uralkodó
veztetvén ki, Dalmácia helytartója és katonai pa- társa, nagybátyja Roa (Ruga, Rugila) halála után
rancsnoka lett ez állásban a szláv elemnek ked- 434 vagy 435 -tói. Közös uralkodásuk els tette az
vezett. 1890-ben nyugalomba vonult. Említésre volt, hogy a Margus folyónál megkötötték a keletGeschichte des k. k. Infanterie regi- rómaikkal azt a békét, melyet már nagj-bátyjuk
méltó
ments Nr. 31 (1867).
megkezdett. Majd a még teljesen össze nem olBlazevci, adók. Modrus-Fiume vm. vrbovskoi vadt hún törzsek egyesítéséhez fogtak s közös
j.-ban, (1900) 271 horvát-szerb lak.; u. p. Pleme- ervel háborút viselnek a sorosgok (saragurok)
nitas, u. t. Vrbovsko.
ellen. A keleti hún törzsek meghódolása után B.
Blaíev doL adók. Zágráb vm. szentivánzelinai a hunok nagy részének ura lett, míg Attila alattj.-ban, (1900) 270 horvát-szerb lak.
u. p. és u. t. valói — úgy látszik — jobbára germánokból s egyéb
Sveti-Ivan-Zelina.
dimamenti népségbl állottak. A hatalom megBlazírt (franciából képzett német szó) a. m. az osztása azonban múlhatatlanul maga után vonta a
izgalmaktól eltompult. Blazirtság, tompultság. testvérek viszály kodását, mely B. megöletésével
Blazkovec. adók. Zágráb vm. szentivánzelinai végzdött (445). Az esemény lefolyásáról a forj.-ban, (19001 20-Í7 honál-szerb lak. u. p. Sesvete, rá^k nagyon röviden szólnak. Jomandes is csak
u. t. Sveti-Ivan-Zelina.
annyit mond, hogy Attila testvérével, B.-val kezBlaznavac. J/í/ívo;' Betrovics, szerb tábornok ós deti uiaikodni, de hogy torveit végrehajthassa,
miniszterelnök, szül. Blaznavac faluban 1826., hatalmát testvórgyilkossággal növelte s B. álnok
megh. 1873 április 5-én. Korán lépett a had- megöletése után, ki a hunok nagy része fölött
seregbe, 8 már 22 éves korában kapitány volt. uralkodott, az egész hún népet magához vonta.
Katonai kiképeztetése végett elbb Bécsbe, az- Marcellinus Ck)mes még rövidebben emlékezik a
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febr. 17. 1883— 88-ig a storthingban az unió-ellea hunok királyát
Attilának a cselei vesz- nes párt vezére. 1889-ben fbíróvá (lagmand)
tették el. »Priskos Rhetor, ki MiS. járt Attilánál, az nevezték ki, 1891—93. és 1898—1902 miniszter,
egész dologról hallgat, bár B -t többszörösen említi, egyúttal pedig a Stockholmban lev norvég korst B. egyik neje meg is vendégelte és társát, mányhivatal elnöke volt. 1903-ban lett Stang
így V. azt kell hinnünk, hogy 448. még életben volt, helyett miniszterelnök. Az 1905-iki forradalom
vagy pedig a megöletésérl szóló hirek nem te- után a republikánus párt egyik vezére.
Bleiberg, község Villach kerületi kapitányságkinthetk kétségtelen tényeknek. B. neve a görög
íróknál Bléthés, Blódás és Blidás alakban fordul ban, Karintiában, 14 km.-re Villachtól, a Dobel. Jomandes és Marcellinus ComesB.-nak írják, ratsch lábánál, (i9oo) 3435 német lak., drótkötéla német mondák Eldeinek, Bloedellinnek neve- készítéssel. Híresek az itt lev s már a rómaiak idezik, mely a hunok nyelvében Bilidának hangozha- jében is ismert ólombányák, amelyekben évenldnt
mintegy 30,000 mm. ólom és 37,400 mm. cinkércet
tott. L. még Buda.
Bledovr, Ludwig, Mrea német sakkjátszó, szül. bányásznak.
Bleibtren, 1. Georg, német fest, szül. Xanten1795 júl. 27. Berlinben, megh. u. o. 1846 aug. 6.
A kölni reálgimnázium tanára volt. Berlinben ben 1828 márc. 27., megh. 1892 okt. 16. A düsselsakkiskolát alapított, mely 1837— 42-ig virágzott. dorfi akadémián tanult, már korán, a schleswigBiztos, nyugodt játékáról volt híres, a sakkiroda- holsteini háború jeleneteit ábrázoló képekkel a
lom alapos ismerje volt. Csak két kisebb, de an- csataképfestés terére lépett és azt mvelte mindnál értékesebb munkája jelent meg lOOEndspiele végig. A német-dán háború eseményeinek szemdes syrischen Meisters Stamma (Leipzig 1846) és tanúja volt, de képei, melyek közül különösen a
Korrespondenzpartien, mely utóbbi Lange M. át- berlini Zeughausban és a berlini városházán lev
dolgozásában több kiadást ért meg. Az els német nagy falképek ma is népszerek, inkább színpasakkujságot ö alapította meg 1846.
dias, mint valószer ábrázolások.
Bleek., a halak latin nevei mellett Bleeker
2. B., Kari, német költ, az elbbinek fia, szül.
Pieter németalföldi természettudós és orvos Berlinben 1859 jan. 13. Beutazta Skandináviát,
nevének (szül. 1819., megh. 1878) rövidítése. Magyarországot, Olaszországot és Angliát. Több
lapot szerkesztett s 1884. Berlinben a realisztikus
Bleeker sokáig tanulmányozta India halait.
Bleek, 1. Friedrich, német prot. teológus, szül. irányú Deutsche Bühne-t alapította. Az ú. n.
Ahrensbökben (Holstein) 1793 júl.4.,megh.Bonnban «jüngstdeutsch» irodalmi irány egyik fképvise1859 febr. 27. Teológiai tanár volt Berlinben, majd lje s bár sok romanticizmus van benne, határoBonnban. Legjelentékenyebb munkája Der Brief zottan realista. Munkái közül felenüítendk Der
an die Hebraer, erláutert durch Einleitung, Über- Kampf ums Dasein der Litteratur (1888) Dies
setzung und fortlaufendem Kommentár (3 köt., irae (1882); Wer weiss es ? Zur Psychologie der
Berlin 1828—40). Halála után jelentek meg Ein- Zukunft (1890) költi mvei: Lyrisches Tagebuch
leitung in das Alté und Neue Testament (4. és 5. (1885); Lieder aus Tirol (1885); Komische Lieder
kiadás Berlin 1860—62) Synoptische Erklarung (1890); drámái Vaterland (1887) Der Érbe (1889).
Geschichte der englischen Liteder drei erstenEvangelien (Leipzig 1862), Vorlesun- Legjobb
gen über die Briefe an die Kolosser (u. o. 1865) ratur lm XIX. Jahrhundert (1887, 2 köt.) hadtörDer Hebraerbrief erklart (1868).
téneti mvei
Geschichte und Geist der europ.
Kriógeunter Friedrich dem Grossenund Napóleon
2. B., Wilhelm Heinrich JmmanMcZ, nyelvész,
szül. Berlinben 1827., megh. Capetownban 1875. (1892, 4köt ) Der russische Feldzug 1812(1894);
Miután másfél évig Natálban tartózkodott, a kaf- Kritische Beitrage zur Geschichte des Krieges
ferek földjére ment a népszokások és a nyelvek 1870 (1896) Ein Froiheitskampf in Siebenbürgen
tanulmányozása végett. 1856-ban Capetownba (1896) Geschichte der Kriegskunst im 19. Jahrutazott, ahol a kormányzó igen szívesen fogadta. hundert (1902); Waterloo, eine Schlachtdichtung
Mikor a kormányzó a Fokföldet elhagyta, könyv- (1902); Mars la Tour-Vionville (1910); Strasstárát a gyarmatnak ajándékozta és B. lett annak burg (1910).
müvei The library of Sir George Grey
re.
Bleiborg, város Völkermarkt kerületi kapi(Capetown 1858—59, 2 köt.). Másokkal együtt tányságban Karintiában, a Libuska és vasút
írta meg a Handbook of African, Australian and mellett, (1900) 945 lak. a Thum grófok kastélyáPolynesian philology (u. o. 1858—63, 3 köt.) c. val, közelében több kszénbánya, egy vasflnomító
mvét. A fontos Comparative grammar of South ós sörgyár van. 917-ben a magyarok itt ütköztek
African languages (London 1862—69, 2 köt.) be- meg a karintiai herceggel.
fejezetlen maradt Reynard the Fox in South AfBleicherode, város Erfurt poroszországi kerürica (u. 0. 1864, ném.Weimar 1870) hottentotta és letben, 2 km.-re a Wippertl, vasút mellett, (1905)
Über den Ur- 4.345 lak., pamut- és vászonszövéssel és fehérítkészakafrikai mesék gyjteménye
sprung der Sprache (Weimar 1868) Reports con- kel. Petermann geográfus szülvárosa.
ceming Bushman researches (Capetown 1873, 75)
Bleichröder, Qerson, berlini bankár, szül. 1822.,
nyelvi és néprajzi tanulmányok a Cape Monthly megh. Berlinben 1893 febr. 19. Az atyja, B.
Magazine-ban. Élete utolsó éveiben a még egészen Sámuel (megh. 1855.) által alapított bankházat
ismeretlen ós elszigetelt busman nyelvvel, mito- a Rothschild céggel való szoros szövetkezése által
lógiával stb. foglalkozott.
és Bismarck herceg támogatásával európai hír
Blegno (Blenio), folyó, 1. Brenno.
üzletté emelte. Vilmos király is bizalommal viselBlehr, Ottó Albert, norvég jogtudós és radi- tetett B. iránt, kit kereskedelmi tanácsossá nevekális politikus, szül. Hedemarken kerületben 1847 zett ki, 1872. pedig nemesi rangra emelt. 1872-ben
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hogy a franciák
hadi sarc megállapítáisában részt
veg^'en. Jelenleg B. Hans és James, Schwabach
Paul és Blaschke Alberta B. -bankház tulajdonosai.
BlékeT(Bleecker), Gerrii Claesz, hollandi fest,
szül. Haarlemben a XVII. sz. elején, megh. 1656.
nagyCsak kevés festménye maradt fönn. Ezek
B.-t a versailles-i táborba hivták,

által flzetendö

—
— Elsheimer irányának

részt szenttiirténeti

képek

hatását árulják

Említendk A

el.

:

lystrai áldozat

(1634, braunschweigi képtár) Az ebenezeri csata
(1640, Budapest, Szépmvészeti Múzeum) stb.
Talán az
fia volt Dirck B. (sztU. 1622 kör.,
megh, 1672), akitl szintén van egy kép a buda-
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—

BIennorrhafiria

kai hivatalnak 1883 óta igazgatója volt, 1902 óta
elnöki címmel. 1882 óta adta ki a hivatal ös.szes
közleményeit. 1885-ben jubileumi iratot adott ki
Das königl. preuss. statistische Bureau beim Eintritt in sein neuntes Jahrzehnt cím alatt. 1911 máj.
nj-ugalomba vonult.

BIenheim, 1. falu Bajorországban, 1. Blindheim. — 2. B., Marlborough gp'jfság székhelye ÚjZéland Déli-szigetén, a Wáirau partján, közel a
Cloudy-Baybe való torkolatához, (1906) 3548 lak.
Kikötjével, a 30 km.-nyire fekv Pietonnal vasút
köti össze. Közelében van a Mahakipava nev
aranjTnez.

Blenheim Park vagy Blenheim House, Marlborough herceg székhelye Oxford angol grófságban, Woodstock mellett, 100 km. -re Londontól.
A nagy területet és a Vanbrughtól 500,000 font
sterling költséggel épített kastélyt a herceg a
kel s a Keleti-tengerrel határos. Nagyobbára ala- Blenheim mellett (1704 aug. 2.) kivívott gyzelcsony hegj-ek takarják. \ Mömimsa, Ronnebyá és meért kapta.
Blenkemez, kisk. Szolnok-Doboka vm. nagya Lockebyá öntözik. Tavainak száma 119.
kincse a fa. Az állattenyésztés \irágzó. Föloszt- ilondai j.-ban, (1910) 818 oláh lak. u. p. és u. t.
ják Strandbygdra (partvidék), Mellanbygdre (kö- Galgó.
Blenker J/?/<?Mngr, német forradalmár és északzépen fekv föld) és Skogsbygdre (erdós vidék).
Fvárosa KarlsJÓrona. B. a XI. században Dániá- amerikai tábornok, szül. Wormsban 1812., megh.
hoz, 1658. pedig újra Svédországhoz került.
1863 okt. .31. 1832—37. I. Ottó görög királynak
BIemmins, v. hlemnyi, ókori hatalmas nomád bajor légiójában szolgált, azután on^ostanhaUgató
nép volt, mely görög források szerint a Nilus és lett s utóbb mint borkeresked telepedett le WormsVöröstenger között, vagy pedig .\lsó-Núbiában ban. Részt vett az 1 848— 49-iki pfalz-badeni mozbeütései galmakban és mint a felkelk ezredese foglalta el
tartózkodott, s Egyiptom békéjét
által veszélyeztette. A nubiaiakkal együttesen Ludwigshafent és Wormsot (máj. 17.), de a porotisztelte a Philae szigetbeli Isist. A köztársaság szok ell Svájcba kellett visszavonulnia. 1849-ben
végs éveiben a római csapatokkal is dacolt, Észak-Amerikába költözködött. A polgárháború
úgy hogy Augnstus idején Primist (a mai Ibrim-et) kitörésekor (1861) az unió hadseregébe lépett és
külön helyrséggel kellett ellátni a B. ellen. Noha Bull-Run és Cross Keys mellett hsiesen harcolt.
Blenna (gör.) a. m. geny (l. 0.).
Anrelián és Probus császárok ismételten szétBlennadenítis (gör. Ueniia: geny, aden:
verték a B. sereget, mindig újra támadtak, úgy
hogy nemsokára már
kaptak évi adót a ró- mirigy, itis képzrag), genyes mirigygyuladás.
maiaktól. 451-ben ismét vereséget szenvedtek
Blennerhassett, Charlotte, Lady, családi nes kénjielenek voltak megalázó békét kötni a le- vén Leyden grófn, írón, sztil. 1843 febr. 19.
nézett légiókkal. Mikor e béke ellen fellázadtak, Münchenben; 1870. férjhez ment Sir Rowland
olyan elhatározó vereséget szenvedtek, hogy ha- B.-hez és felváltva Londonban és Münchenben él.
talmuk végleg megdlt. Hogy a mai bedzsák a régi 1898-ban a müncheni egj'etem a dr. philosophiae
B.utdai, már Quatremere hirdette 181 l-ben. Újab- honoris causa címmel tüntette ki. Számos törtéban felelevenítette a kérdést Revillout Mémoire neti és irodalomtörténeti tanulmányán kívül küSUT les B. (Paris 1874), de az azonosság még vitás. lönösen két nagyobb életrajzzal tette nevét isBlémont, Emilé Léon (írói álneve Fetitdidier), mertté, ezek Frau von Stael, ihre Freunde und
francia költ, mfordító, folklorista. Camoy-val ihre Bedeutung (3 k., Beriin 1887—89) és Talleytársaságban a Tradition cím f r. folklóré és nép- rand (u. 0. 1894). Egyéb tanulmányai: George
rajzi folyóirat szerkesztje. SzíÜ. Parisban 1839. EUot Taine Der Herzog von Broglie Die Könimvei Poemes d'Italie (Paris 1870); Contes gin Viktória; Ethik des modemen Romans;
et féeries (u. o. 1875) Portraits sans modéle (1879): d'Annunzio stb., melyek jórészt a Deutsche RundLa Prise de la Bastille (1879) Le Jardin enchanté schauban jelentek meg. Újabb mvei Königin
(1882); Poémes de Chine (1887); Chansons nor- Maria Antoinette(1903); Cardinal Newman(1904);
mandes (1887): Pommiers en flenr (1891); La Maria Stuart (1907) Louis XIV. and Madame de
belle aventure (1895); En memoire d'un enfant Maintenon (1910).
A quoi tient l'amour (1903) Les guerBlenniidae (állat), a tüskeparás halak (Acan(1899)
resd'Afrique (1900); Beautés étrangers (1904); thopterygii) egyik családja. L. Nyálkáshcd-féUk.
Le génié da peuple (1905) La Féte des roses (tört.
Blennios (állat), l. Nyálkáshal-félék.
színjáték 1905). Több alkalmi drámai költeménye
BIennocystiAls (gör. blenna a. m. geny,
is eladásra került a párisi színpadokon. Neve- kysté,
lat. q/sia a. m. hólyag, itis képzrag),
zetesek folklorisztikus közleményei s különösen genyes, kankós húgyhólyaggyuladás, l. Kankó.
a népies hagyományok hasonlító tanulmányának
Blennometritis (gör.), krónikus méhhurut.
elméletébe vágó dolgozatai.
Blennorrhagia (gör. blenna a. m. geny,
Blenck, £2m^, német statisztikus, szül. Magde- rhegniimi a. m. ersen folyni), genyfolyás. Áltabm^ban 1832 dec. 22. A porosz királjl statiszti- lánosságban ers, b, genyes váladék-képzdéspesti
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Az angyal búcsút

vesz Tóbiástól.
Blekinge, közigazgatási ker. Svédország D.-i
részében. Területe 3014 km*, lakóinak száma (i908)
148,746. Kronoberg, Kalmár, Kristianstadt lánek-
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E szó a francia
blennorrhagie alakban a mindennapi beszédben is
meghonosodott, míg a mi tudományos nyelvünkben a hlennorrhoea (1. o.) használatos.
BIennorrhoea (gör. hletma a. m. geny,
rheo a. m, folyni), genyfolyas a szem, száj, garat, végbél V. húgycsöböl. Rendesen baktériumok megtelepedése és elszaporodása okozza és
ekkor ezen állapot más egyénre is átvihet. De
maró vegyi szerek alkalmazása által gyógyító
szándékból az orvos mvileg is elidézheti a
genyes váladékképzödést. A baktériumos genyed nyálkahártyamegbetegedések közül az
ú. n. gonococcus (1. o.) okozta genyedés emberben a leggyakoribb fleg a nemi szervekben, és
ezért B. alatt igen gyakran gonorrhoeaa. m. kankó
(1. 0.) értend.
Blennotorrhoea (gör.), genyes fúlfolyás.
BIepliaris Juss. (növ.), az Acanthaceae (Akantuszfélék) család génusza, melynek 70 faja tropikus és részben mediterrán vidékeken él. Füvek
V. alacsony cserjék. A B. edulis (Vahl) Pers. fiatal hajtásait s keskeny lándzsás, élesen fogas levelét Arábiában és Perzsiában fzelékül eszik.
Blepharitís (lat.), a szempilla (1. o.) gyulasel járó nyálkahártyagyuladás.

—

Bletonizmus

közt 23 perc alatt átrepülte az ott 33 km. széles
csatornát. Még ez évben Európa nagyobb városaiban (Budapesten okt. 18.) bemutatta
a technika új csodáját, mindenütt a legnagyobb
lelkesedést keltve. A nagy ünnepeltetések után
az új gép tömeges gyártásával ós tökéletesítésével foglalkozik, amely munkásságát a szak-

La Manche

körök nagy várakozással kísérik.
Bles, Herri met de (Civetta), németalföldi fest,
szül. Bouvignesban 1480 köriil, megh. 1521 után.
Valószínleg Antwerpenben élt.Képei
többnyire

—

—

szenttörténeti jelenetek
a tájképi környezet,
mesterségesen szerkesztett, romantikus, hegyes
tájak gondos kivitelével, tarka színezetével tnnek ki. Különösen Itáliában voltak kedveltek, ma
ritkák. Kiváló, hiteles müvei Rézbánya (Firenze,
Uffizi-képtár)
Pihenés az Egyiptomba való me:

;

nekülés közben (Antwerpen, múzeum) stb. Kéolykor fülesbagoly (ol. civetta) jellel jelölte innen eredt mellékneve. Ezt a mesterjegyet
látjuk a budapesti Képzmvészeti Múzeumban
lev tájképén is.
Bleselios Jakab, fest, a XVI. sz.-ban dolgozott. Nevét Magyarországon a kassai templom-

peit

;

ban egy 1579-bl származó festménye rizi.
Blessington (ejtsd: wesszingtn), Jiar^areí, grófn,
angol írón, szül. 1789 szept. 1. Knockbritben,
Blepharon (gör.), 1. Szempilla.
Blepharophimosis (gör.), a szemrésnek megh. 1849 jún. 4. Parisban. Második férje volt
(szemnyilásnak) olyan megszkülése, mely kü- Charles John Gardiner, gróf B., akivel nagy utalönböz, hosszas könnyezéssel járó szemgyuladás zásokat tett. Genovában barátságot kötött lord
után támad, ha a küls szemzugban a fels és alsó Byronnal, kinek egyik legbuzgóbb védje lett.
szemhéj kimaródott bre hegesen zsugorodik s Azontúl leginkább Parisban tartózkodott s házáráncot vet a szemzug elé.
hoz az írói vüág legelkelbbjei voltak járatosak.
Blepbaroplast, a csillók v. hullámzó hár- Férje halála után többnyire Londonban élt, s estyák segítségével mozgó véglények (Protozoa) télyeit, amelyekbl Byron ellenségei ki voltak
testében rendesen a csillangók alapján elforduló zárva, többek közt Bulwer ós Dickens is látogatsajátságos, mostanáig még ismeretlen mködés ták. Rokoni kötelék fzte Franciaországhoz itt
sejtszerv. Az újabb búvárok második sejtmagnak nagyobb írói sikerei is voltak, mint hazájában.
ós a véglények mozgásának szabályozó szervéül Mvei
Travelling sket^hes in Belgium (1825)
tekintik.
Conversations with Lord Byron (1834); Desultory
BIepharoplastika (gör.), új szemhéjat al- thoughts and reflections (1839) finom elmélkedékotó operálás, mely akkor szükséges, ha a szem- sek elbeszélései a magasabb körök életébl vehéj bre valamilyen betegség vagy sérülés miatt szik tárgyukat
Grace Cassidy, or the repealers
elpusztult, úgy hogy a szem takaratlan marad. A (1833)
The two friends (1835) The victims of
B.-nak számos módja van. A fölsebzett és rendes society (1837); Confessions of an elderly lady
helyzetébe juttatott szemhéjra a homlok vagy az (1838) stb. Több évig szerkesztette a The keepsake
arc brébl vágott karélyt illesztenek, melyet és The gems of beauty lapokat.
szélem oda is varrnak. Lehet a hiányt a kar bréBlesson, Ludwig, német hadmérnök és katonai
bl vágott darabokkal is pótolni (anaplasztika).
író, szül. Berlinben 1790., megh. u. o. 1861 jan. 20.
Blepliarospasmns, 1. Szempillagörcs.
1813— 1829-ig a porosz sereg hadmérnöki karáBlepbarostat, a szempillán való operálá- ban szolgált, amelybl mint rnagy lépett ki. A
dása.

;

:

;

:

;

soknál a szempilla rögzítésére ós vértelenítésére
való eszköz.
Blériot, Louis, francia aviatikus, szül. Cambraiban 1872 júl. 1. Katona-mérnöki tanulmányait az Ecole Centrale des Árts et Manufacturesben 1895. bevégezve, mint hadnagy szolgáit a
24. tüzérezrednél Tarbesban. Ezután, mint a
Bagés cég mérnöke elektrotechnikával foglalkozott,

majd

önállósította

magát

ós acetilén-fény-

szórókat gyártott. Aviatikával 1900. kezdett foglalkozni. Bámulatos energiával ós kitartással
1909-ig 10 különböz rendszer gépet szerkosztett ós próbált Id, míg számos balsiker után megalkotta a történeti híressóg XI. számú monoplánját, mellyel 1909. év július 25. Calais és Dover

;

várépítészetrl ós a várvívásokról írt mvei annak idején általánosan iskolai és segédkönyvekül
használtattak. Legnevezetesebb munkái Befestigungskimst für allé Waffen (Berlin 1835) Qeschichte d. grossen Befestigungskunst(Berl. 1830).
Bletia R. Br. (aöv.), az Orchidaceae (Kosborfélék) család génusza, melynek 20 faja Amerika
tropikus részébon honos, közülük számosan kultúrában is elfordulnak.
Bletonizmus (a XVI II. sz. végén Parisban nagy
feltnést keltett Bleton vagy Bletton hidroszkop
neve után), az az állítólagos tehetség, melynél
fogva bizonyos érzéki ösztön útján földalatti forrásokat lehet meghatározni. Innen hletoinsta a. m.
forrás-érz, forrás-sejtö.
:

;

;;
:

;

—
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Blind

ejtsd
bi«) a. m. kék
Blies, a Saar jobboldali kis mellékfolyója, BirB. céleste,
B. de Francé, festék, nálunk berlini kenfeldben ered, átfolyik Trier poroszországi kekék néven ismeretes B. mourant, halaványkék rületbe, onnan a bajor PfaLzba és 74 km. hosszú
folyás után Saargemünd alatt torkollik.
B. Séires, 1. Páte sur páU.
Blewfields, város, 1. Bluefields.
Bligh, szigetcsoport, 1. Uj-Hebridák.
Bligh (íijtsd: biej), William, angol hajós, szül.
Blexen, község Batjadingen oldenburgí kerületben, a nagyhercegség EK.-i szögletében, a 1753. megh. Londonban 1817 dec.7. Részt vett Cook
Weser balpartján, Bremerhavennel szemközt, földkörüli utazásában. 1787-ben a Bounty hajóval
vasút mellett, ii905) 2367 lak., hajóépít mühely- Tahitiba küldték ki, hogy a kenyérfát onnan
lyel Willehad püspök emlékszobrával.
Nyugat-Indiába vigye meghonasítás céljából.
Bleyer Jakab, egy. tanár, szül. 1874. Duna- Útközben szigorúsága miatt legénysége föllázadt
csében, Bács vm. Budapesti egyetemi tanulmányai és
19-ed magával egy csónakra tette ki. B.
végeztével Münchenben és Lipcsében hallgatott rettenetes fáradalmak után eljutott Batáviába.
germanisztikai eladásokat, azután középiskolai Angliába jufrv^a, a lázadásról jelentést adott ki
tanár volt Sopronban és Budapesten, 1905. a né- (London 1790), azután útleírást e címmel Voyage
met nyelv és régibb német irodalomtörténet ma- to the South Lea (u. o. 1792, németül Forstertl
gántanára Budapesten, 1908. ny. r. tanár a kolozs- Berlin 1793). A lázadókért hadi hajót küldtek,
vári egjetemen. 1910. a Magj'ar Tud. Akadémia de csak egy részüket foghatták el. A többi a
levelez tagjává választotta. 1911. a budapesti fókolompossal, Fletcher Keresztéllyel már elmeegyetemen a német irodalomtörténet nyilv. ren- nekült a Pitcaim szigetre. Ottani sorsukat Byron
des tanára lett Müvei Magyar vonatkozású né- is földolgozta The island, or Christian and his
met történeti népénekek 1551-ig (1897); Beheim comrades cím költeményében.
BllglUa Kön. (növ.), a Sapindaceae család géMihály élete és müvei a magjar történelem szempontjából (1902) A magyar hunn-monda germán nusza, melynek egyetlen faja, a JB. sapida Kön.
elemei (1905). Ugjanez németül (1906) Ein Ge- Nyugat- Afrika tropikus részében honos. Nyugat
dicht Mich. Beheim' s über Wlad. IV. (Arch. für Indiában pedig mint kultúrnövény fordul el.
Sieb. Landeskunde 1903) Gottsched hazánkban Dúsan elágazó fa, sárgásszrü ágakkal. Visszás(1909) Hazánk és a német philologia a
sz. tojásalakú magvának húsos nyele van, mely a
mag alapját arillus módjára beborítja. Ez a nyél
elején 1910.
Blezseny, kJsk. Hunyad vm. brádi j.-ban, (itfio) ehet és ezért kultiválják. NjTigatindiai nevei
3.3.34 oláh lak.
u, p. Kristyor, u. t. Brád.
akee, aki, vegetable marrow, riz de veau végétal
Bliaai (ó-franc, ejtsd buó), hosszú köntös, me- afrikai neve atia-tjo, Európában pedig vad kaau.
lyet a XIII. sz.-ig férfiak és nk egyaránt viseltek
Bliktri, értéktelen, haszontalan, semmis dolog.
Franciaországban kezdetben ujjas volt, késbb Paul Bért szerint eredete Casnedi jezsuitára
ujjatlan.
viend vissza (XVIII. sz.), aki új módját találta
Bllec«, a lágyparás halak alrendjébe s itt a ki annak, hogy az ember ne hazudjék, ha az igazpontyféleTc családjába tartozó halnem, 1. Bálin. ságnak ellenkezjét mondja is, vagyis az ember
BUcher, Steen Steensen, dán költ, szül. Vium- a szavakat úgy ejtse ki, mintha semmi értelmük
ban 1782 okt. 11., megh. Spentrupban 1848 márc. sem volna
mint írta
úgy, ahogy én ezt a
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Teológiát tanult, tanárkodott, birtokot bérelt, majd pap lett. Elször egy kitn Ossianf ordítással lépett fel (1807). Irt számos, a jütlandi népéletet finoman jellemz novellát és
sok nemes hangú komoly hazafias költeményt.
26.

Legkedveltebb munkája E Bindstouw (A fonó),
amely jütlandi népnyelven van írva, s amely
öt a jütlandiak nemzeti költjévé avatta. Összegyjtött költeményei 1835—36. két kötetben,
:

novellái

1833— 1836-ig

öt kötetben jelentek

Kopenhágában. V. ö. Hansen H.,
bamdom og ungdom (Kopenhagen

meg

S. S. Blidiers

1902).

Blidah,arrondi8sement székhelye Alger algériai
dépanementban, az Atlasz Szidi Abd-el-Kader
nev heg>csúc8 lábánál, a Mitidzsah szélén, 58
km. -re Algertl, egészs^es, gazdag, termékeny
vidéken, amelyet az Ced-Kébir öntöz, (i906) 16,866
lak., akiknek Vs-a európai származású; malmok-

A várost 4 m. magas fal
azonkívül a 368 m. magas hegyen épült
Mimier erd védi. B. körül rézbányák és narancs- ós citromfákból áUó egész kis erdk
vannak kereskedelme is igen élénk. Közelében
(12 km.-re) látható a szép Síffa-szoros. B.-t 1^38
május 3. Valóé francia marsall foglalta el. Az
els francia katonai telepekbl Joinville és Montpensier helységek keletkeztek.
kal, dugókészítéssel.
keríti,

:

szót kiejtem: B.
Blind (ném., a.

m. vak, vakon), kártyamszó
akkor használják, mikor anélkül, hogy kártyáját megnézte volna valaki, vaktában, láttatlanban
besszerel, hív, vesz, megad. Például a ferbünél az
utolsónak jogában áll a második két kártj-át kóstáltatni; ezt megadhatják a játékosok JB.-re, azaz anélkül, hog>- az elsó két kártyájukat megnézték volna.
Blind, Kari, német politikus és író, szül. 1826
szept. 4. Mannheimban, megh. 1907 máj. 31.Londonban.Az 1848-iki forradalom kitörésekor azonnal Hecker pártjára állott, de megsebesülve
Elszászban volt kénytelen menedéket keresnL
Részt vett ezután a Struve-féle fölkelésben, de elfogták s 8 évi fegyházra ítélték. A forradalom folyamán azonban hívei kiszabadították, az ideiglenes kormány pedig Parisba küldte, honnan azonban Napóleon Lajos elnök mint izgatót számzte.
Brüsszelbl 1852. Londonba ment. Itt szoros összeköttetésbe lépett az európai demokrácia fembereivel (Mazzini, Ledru-Rollin, Louis Blanc,8 másokkal) és sokat irogatott külföldi lapokba. Évekig
szolgálta a schleswig-holsteini ügyet az angol
külügyi minisztériunmál. Hazaszeretetének jelét
adta 1870-71. is A defence of the Grerman Cause
c. mvével. Politikai dolgozatain kívül történeti
cikkeket írt angol, berlini és bécsi lapokba.
:

:

;

—
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2. B., Mózes, kiváló talmudtudós, szül. Ronsbergben, Csehországban 1815 febr. 2., megh. 95
éves korában 1909 aug. 6., mint a budapesti orsz.
rabbiképz-intézet nyugalmazott rektora. 1841—
53-ig Wottizban (Csehország), 1853— 56-ig Hermann-Miestetschben(Csehorsz.), 1856— 77-ig Leipnikban (Morvaország) mködött mint rabbi; 1877.
meghívták a budapesti rabbikópz intézetbe talmudtanárnak ós azóta vezette az intézetet 94 éves
koráig.
munkái A zsidóság institúciói (héber
megtámadott és legyzött francia-bajor hadak nyelven Saare torath hatekanoth, Bécs, Przemysl
jobb szárnyának f támpontja. Marlborough a gy- és Budapest 1879—1903); A mozaiko-talmudi
zelem jutalmául Anna királyntl Oxfordshireben rendrjog (Budapest 1879) A polgári perrendtarWoodstock mellett gyönyör kastélyt (1. Blen- tás a mozaiko-rabbinikus jog szerint (u. o. 1882);
Az etika a halachában (u. o. 1886) A mozaikoheim Park) kapott.
Blinja, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, (i9oo) talmudi örökösödési jog (u. o. 1893) A szerzdés
•476 horvát-szerb lak., postahivatal n. t. Hrastó vica. mozaiko-talmudi jog szerint (u. o. 1893) A moBlink, ífewán'A:, németalföldi író, szül. DeWyk- zaiko-talmudi birtokjog (u. 0. 1897) Sir Hamaaben 1852 febr. 12. Tanár volt, azután egészen a loth (u. 0. 1909). B. munkái az els ós utolsó kigeográfiára és geológiára adta magát. Amster- vételével németül is megjelentek.
Bloch, 1. Carl, dán fest, szül. Kopenhágában
damban lakik s szerkeszti a Vragen van den Dag
18.34 máj. 23., megh. 1890 febr. 22. Akopenhágai
c. tudományos havi folyóiratot. Munkái közül felemlítendk Nederland en zijne bewoners hand- akadémián tanult és eleinte a régibb dán genreboek der aardrijksen volkenkunde van Nederland festés hatása alatt a népéletet ábrázoló képeket
(1888—92) De lage vénen in Nederland (1891) festett. 1859 65-iki olaszországi tartózkodása
Stanley en het donkere Wereld deel (1887) Het eleinte olasz genreképeket, utóbb nagy történeti
Kongoland en zijne bewoners in betrekking tot de festményeket eredményezett, melyek közül fleg
a Krisztus életét ábrázoló 23 nagy festmény váBuropeesche staatkunde en den handel (1891).
Blinkers (ang.), annyit jelent, hogy szem- lik ki a frederiksborgi kastélyban. B mellett sok
ellenzk. Különösen oly versenylovaknál használ- arcképet is festett és képeket a dán történetbl,
ják, amelyek ijedsek, csökönyösek, rosszindula- melyek nagy népszerségre tettek szert és nagyrészt a dán kir. képtárban vannak (pl. II. Ketnak stb.
Blinski kut, adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, resztély király a börtönben). Rézkarcokat is készített.
(1900) 531 horvát-szerb lak. vasúti állomás, posta2. B., Iván, orosz államtanácsos, szül. Varsóés táviróhivatal,
Bliny, tönkölybúzából készült orosz sütemény, ban 1836., megh. u. o. 1902 jan. 6. Jó ideig bankaviárral vagy vajjal eszik.
kár volt és a 60-a8 években a Ny.-oroszországi
vasúthálózat kiépítése alkalmával nagyon megBliss-Leavitt-torpedó, 1, Torpedó.
Blister, ers angol ír, bedörzsölés, amelyet a gazdagodott. Irodalmilag is foglalkozott nemzetló inainak stb. megbetegedésekor, pókoknál, da- gazdasággal. Nevét azzal tette ismeretessé, hogy
ganatoknál stb. alkalmaznak. B.-ezettló az, amely a háborúról nagyszabású munkát írt, mely anymár B,-t kapott.
nyira megtetszett II. Miklós orosz cárnak, hogy
Blitz, honvédezredes, 1. Villám.
B.-ot sokféleképen kitüntette és a
merített
Blizzard, a Missziszippi vidékén elforduló fé- inspiráció hatása alatt pendítette meg a hágai
lelmetes hóvihar, mely a barométeres depressziók bókekongresszus eszméjét.
hátsó oldalán keletkezik és ers hösiüyedéssel
3- B., Iván, orvos, szül. 1872. Delmenthorsszokott járni.
ban (Oldenburg). Brgyógyász Berlinben. Számos
Bloc (franc, ejtsd: biok) a. m. tuskó, áruhal- szakdolgozaton kívül több általánosabb érdek
maz en B. (ejtsd in biok), egyre-másra, egészben. munkája jelent meg, melyek fleg a sexuális

Mostoha fla, B. Ferdinánd (tkp. Cohen), 1866
máj. 7. Berlinben Bismarck miniszterelnökre ltt,
anélkül azonban, hogy eltalálta volna. Kihallgatása közben tollkéssel halálos sebet ejtett a
nyakán. Meghalt máj. 8.
Blindheim (Blenheim), falu a bajorországi
Schwaben kerületben, a Duna és vasút mellett,
(1905) 647 lak., katolikus plébánia-templommal és
kastéllyal. Az angolok B. faluról nevezték el a
höchstadti ütközetet, mert B. volt az általuk
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Blocade

(franc, olaszul bloccato),

gerzár.

1.

Ten- életre vonatkoznak. Nálunk is elterjedt munkája:
Korunk nemi élete tekintettel korunk mveltsé-

Bloch, 1. József, hegedmvész és zeneszerz,
Budapesten 1862 jan. 5. A Nemzeti Zenedében s az Orsz. Zeneakadémián tanult; hegedlni Gobbi A.-nál kezdett, míg Huber K.-uak legkiválóbb tanítványa lett a zeneszerzésben Volkmann E. volt mestere. Alig 16 éves korában már
segédtanár lett a N. Zenedében. Ezután 7 éven át
Parisban szerepelt különféle hangversenyeken.
Hazatérve, a Hubay-Popper vonósnégyes tagja
lett, s az maradt ennek feloszlásáig (1892). A
hegedjáték tanárává nevezték ki az Orsz. m.
kir. Zeneakadémián 1889., a Nemzeti Zenedében
Mvei kisebb hegeddarabok, két na1890.
gyobbszabású suite zenekarra; magyar rapszódiák és különösen 3 köt. nagy hegediskolája.
szül.

;

—

:

gére.
4. B., Markm Elieser, német ichtiológus, szül.
Ansbachban 1723.,megh. Karlsbadban 1799 aug. 6.
Mint gyakorló orvos élt Berlinben. Fmunkája
Allgemeine Naturgeschichte der Fische (Berlin
1782—95, 12 köt., 432 színes képpel) Systema
ichtyologiae iconibus CX illustratum c munkája,
melyet Schneider adott ki 1801., befejezetlenül
maradt. Halgyüjteménye ma a berhni állattani
;

múzeum

tulajdona.
'Eiock,!. Albrecht, német gazda, szül. Saganban
1774., megh. Karolathban (Porosz-Szilézia) 1847.
Több gazdaságban mint gazdatiszt mködött,
1811. a schieraui jószágot szerezte meg s ott gazdasági iskolát alapított. 1835-ben gazdasági ta-

-^
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nácsos s utóbb a porosz -sziléziai hitelintézet igazgatója lett B.-nak nagy érdemei vannak a váltógazdaság, trágyakezeiés, a burgonyatermelés s a
juhászat elómozdítíísa körül. Munkái Mittheilungen landw. Erfahrungen, Ansichten u. Grundsatze (2. kiad., Breslau 1837—1839,3 köt.);Beitráge zur Landgüterschátzungskunde (1840) s ebben külön földbecslési rendszert állít fel s a földek jövedelmét nem pénzben, hanem rozsértékben
fejezi ki. Rozsérték-elméletét a nemzetgazdaságtanban is említik, mint az abstrakt pénzek egyik
:

nemét.
2. B; Maurice, francia statisztikus és nemzetgazdasági író, szül. Berlinben 1816 febr. 18.,megh.
Parisban 1901 jan. 9. Páriában, Bonnban ós Gliessenben tanult, majd Franciaországba visszatérve,
1844. a földmlvelésügji minisztériumban, 1852.
a statisztikai hivatalban alkalmazták. 1862-ben
azonban állásáról lemondott és csupán az irodalomnak élt. 1880-ban az Institut tagja lett. B. legnagyobb érdeme, hogy egyike volt az elsknek,
aki a nagyvárosok háztartását vizsgálódás tárgyává telte és hogy az összehasonlító nemzetközi
statisztika alapján új szempontokat vitt bele a
nemzetgazdaságtanba. Hathatósan közremködött
a nemzetgazdaságtan népszersítésén is. Fbb
Dictionnaire de l'administration franmüvei
9aise(1856); .\nnuaire de radministration fran^aise (1858—69), mely az Institut de Francé pályadíját nyerte el
Statistique de la Francé (1860, 2
:

;

köt); TEurope politique et sociale (1869) Petit
manuel d'économie pratique (1873), mely a francia akadémia pályadíját nyerte el és tizenegy
nyelvre le van fordítva, magyarul is megjelent
Dobóczky Lajos fordításábíin. Népszer nemzet;

gazdaságtan

c.

alatt (Budapest 1883).

Azonkívül

Dictionnaire général de la politique
(1862—64, 2 köt, új kiad. 1884); Petit dictionnaire
politique et soeial (18%); 1856 óta többekkel
Annuaire de Téconomie politique et de la statis-

kiadta

tique

c.

:

munkákat.

Block-Tostok, a szívben a fascicnlns atrioventricularis rostjai ; a szívben az izgalom vezetését végzik,

l.

Szív.

Blocksberg, a Harz-hegység Brocken nev
csúcsának népies neve, melyen a boszorkányok
mulatságaikat tíirtják fól^ a Walpurgis-éjjelen.
V. ö. Goethe, Faust. Nálunk a Grellérthegyet nevezik németesen B.-nek.
Blocas, 1. Tengerzár.
Bloedellin, 1. Bleda.
Bloemaert

(e;t«d: biamárt), 1.

Ábrahám,

hollandi

Blois

Ezek (pl. Férfi arcképe a braunschweigi múzeumban 1641 Olvasó aggast^'án képe a budapesti
Szépmvészeti Múzeumban 1636), mutatják be
mvészetét a legkedvezbb oldalról.
Bloemen (ejtsd: biú-), 1. Jan Fraris van (Orizonte), flamand festó, szül. Antwerpenben 1662.,
megh. 1749 jún. 13. Antwerpenben Anthoon öoubaunak volt tanítványa, majd Rómába utazott és
ott maradt haláláig. Fleg Dughet hatása alatt
olasz tájakat, különösen római Campagna- képe;

festett, mesterségesen komponált, stilizált
módon. Képei olasz, francia, német képtárakban
nem ritkák. Két jellegzetes képpel van képviselve
a budapesti Szépmvészeti Múzeumban is.
2. B., Pieter van (Standaart), flamand festó,
az elbbinek bátyja, szül. Antwerpenben 1657.,
megh. 1720 márc. 6. Simon Douwnak volt tanítványa, 1674— 94-ig Rómában tartózkodott, azután szülvárosában telepedett le. Génre-, arc- és

ket

állatképeken kívül fleg csataképeket festett, melyek Wouwermans képeire emlékeztetnek.
vei különösen német képtárakban találhatók.
Bloemendaal (ejtsd: binmendái), kereskedelmi
kertészetérl ismert németalföldi község,, Haarlemtl ÉNy.-ra, vasút mellett. A községtl ÉNy.-ra
6 km.-nyi távolságban fekszik a szép kilátást
nyújtó Brederode-hegy v. a kék lépcs, egy 60 m.
magas fövényhalom, a Brederode-tastély romjainak közelében.
Bloentiíontein (ejtsd biamfont€jn),f óvárosa Oranje
délafrikai angol gyarmatnak és püspöki székhely a Modder közelében, vasút mellett, terjedelmes síkságon, (19W) 33,883 lak. akik közt 15,501
fehér
(10,930 férfi és 4571 n) és 18,328
benszülött (11,227 férfi, 7155 n); 1907. feláUívasúti javító mhelyekkel és
tott ipariskolával
élénk, különösen gyapjukereskedéssel. B.-ban székelnek 1910 jún 1. óta a Délafrikai államszövetség fötörvényszékei.
Blois (ejtsd: bioá), Loir-et-Cher franciaországi
département és püspökség székhelye, a Loire
és vasút mellett emelked meredek dombon,
ecet-, csokoládé-, tápiókagyár(1906) 23,972 lak.
ral, keztyü-, billiárdgoíyó-, bútor s cipkészítéssel, agyagiparral, szeszgyártással és kémiai iparral, élénk bor-, gabona- és lókereskedéssel. B.
fels- és alsóvárosra oszlik; amannak szk és
meredek uteái vannak, emez rendesen épült, szép
kpartokkal a Loire mentén, amelyen pompás híd
vezet a Vienne nev külvárosba. Legrégibb épülete a Saint-Laumer klastrom temploma, amelyet
1186. alapítottak. Érdekes temploma volt az Üdvözítrl elnevezett templom 1329 ápr. 21. ebben
áldotta meg a chartres-i püspök az orlóansi szz

M-

:

;

br

;

;

Dordrechtben 1564., megh. 1651 jan.
27. Atyjának, A. Comelis szobrásznak volt tanítványa, különböz városokban. Parisban is tanult, zászlóját ós késbben ugyanebben kötött örök
1591. Amsterdamban, utóbb végleg Utrechtben szövetséget III. Henrik király Guise Henrikkel,
telepedett le és ott rendkívüli tekintélyben áUt. mit két hónappal késbben Guisenek orgyilkos
Többnyire mitológiai ós szenttörténeti képeket úton való kivégzése követett. A katasztrófa a
festett, az olaszos irány híveihez csatlakozott, de templommal szemben B. kastélyban ment végbe.
ameUett a hollandi realisztikus felfogást is érez- A régi, XI. sz.-ból való kastélynak csak egy
teti. Képeit metszetek hosszú sora tette népszetornya maradt meg, XII. Lajos 1498., késbben
rükké.
pedig I. Ferenc ós utána Gaston dOrlóans egé2. B., Hetidrik, a legkiválóbb az elbbinek szen újra építtették pompás benne a Mansardtól
festflai közül, szül. Utrechtben 1601 körül, megh. ered lépcs. A kastély most múzeum, ugyanitt
1672 dec. 30. Atj'jának volt tanítványa; történeti van a 40,000 kötetbl álló könyvtár, amelyben
képeken ki\ül génre- és arcképeket is festett. nagyszámú értékes kézirat van. Sok B.-ban a régi

festó, szül.

;

;

;

—

Blok
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palota Epemon hercegé, Guise-, Hurault-családé
és az Amnale-palota, amelyben XII. Lajos korából való, teljesen jó karban lev, igen értékes festmények láthatók. A várost még Denis Papin szobra
ékesíti. Római régiségei bizonyítják, hogy már a
rómaiak korában is fönnáUott. Toursi Gergely
Blesae néven említi. Mint a Blesensis pagus (Blaisois) fhelyét a Champagne gróf család tagjai kormányozták, akik közül István az angol trónra került. 1397-ben az orléansi hercegek szerezték meg,
1498. a francia koronával egyesíttetett. Az utolsó
Valoisk kedvelt tartózkodási helye volt ekkor
élte fénykorát. B. Amboise kardinálisnak (meghalt 1510), XII. Lajos királynak, Guise Henriknek
(megh. 1664), Denis Papinnak (meghalt 1790) és
a történetíró Thierrynek (megh. 1856) a szülvá:

;

Blonde>

Spanyolországba volt internálva s állandóan nyomorgott. Regényes életét megírta Herre P., B.
B. Ein Kulturbild (Leipzig 1910).
Blome, Gíistav, gróf, osztrák diplomata, szüL
1829 máj. 28. Holsteinban, megh. Kissingenben
1906 aug. 24. 1848-ban mint Bonin tábornok segédtisztje a schleswig-holsteini hadseregben szolgált. Azután osztrák szolgálatba lépett s mint
attaché a szentpétervári követséghez ment, 1856.
áthelyezték Parisba, ahol a katolikus hitre tért.
1860-ban rendkívüli követ lett a Hanzavárosoknál, 1864— 67-ig pedig Münchenben. 1865-ban
részt vett Bismarckkal azokban az alkudozásokban, melyek a gasteini konvencióra vezettek.
1867-ben megvált a diplomáciai szolgálattól s az
urak házába hivatott, hol mint a feudális-klerikális párt híve szerepelt.
:

Napóleon bukása után a Mária
kormányzóság itt tartotta
Blomeyer, ^áoZ/'. németjgazda, szül. Frankenutolsó üléseit. V. ö. Saussaye, Histoire de la viUe hausenben 1830., megh. Lipcsében 1889. A jogi
de B. (7. kiad. 1875) u. a., Blois et ses environs pályára készült, de utóbb gazda lett ós Rimpau
rosa. 1814-ben

I.

Lujza elnöklete

alatti

;

(1892 8. kiad.).
Blok, Peirus Jan, németalföldi történetíró.szül.
Helderben 1855 jan. 10. Elbb a groningeni, 1894
óta a lejdeni egyetemen a történelem tanára. Sokat foglalkozik a középkor szociális és politikai
történetével. Fbb munkái: Eene Hollandsche
stad in de middeleeuwen (Haag 1883); Eene
Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Ostenrijksche heerschappij (u. o. 1884) Geschiedenis
von het Neederlandsche Volk (Groningen 1892—
1902, 5 köt. németül és angolul is megjelent)
Vierspreide Studien (1903).
Blokád (hlocus, zárlat, megszállás, körülfogás,
ostromzár), 1. Tengerzár.
B. (franc, hlocage),
a hiányzó betket «blokálja» a szed, vagyis
helyükbe fejükre áUitott, de ugyanolyan vastagságú más betket rak. Ugyanúgy jár el, ha a
kéziratnak valamely szavát épenséggel nem tudja
kibetzni.
;

;

—

mellé Schlanstedtbe ment, hol kitn gyakorlatot
szerzett. 1865-ben a proszkaui gazdasági akadémia
tanárává nevezték ki, 1868. pedig a lipcsei egyetem gazdasági intézete vezetjéül hívták meg.
Számos müve közül megemlítend: Pachtrecht
u. Pachtvertrage (Berlin 1873) Die mech. Bearbeitung d. Bodens(Linz 1879) DieKultur d. landw.
Nutzpflanzen (Leipzig 1889, 1891).
Blommaert (ejtsd: —árt), Filipp, flamand író,
szül. Gentben 1809 aug 27., megh. 1871 aug. 14.
1834-ben megjelent els költeményei nem arattak
nagy sikert. Annál nagyobb elismerésre tett szert az
által, hogy régi (XII., XIV. sz.-beli) flamand költeményeket adott ki. így pl. a Theophilus-t (2.
kiad. 1858); aztán: Oud vlaemsche gedichten
(1838—51, 3 köt.). Legjelesebb munkája azonban az Aloude Gteschiedenis der Belgen of Nederduitschers (A belgák avagy németalföldiek stör;

;

Gént 1849).
Blomstedt Oszkár, flatalon elhalt flnn nyelvész. Jeles munkát adott ki Helsinkiben (Helsing1. Központi
forsban) 1869. a mi Halotti beszédünkrl e nyelvváltó- és jelzöállítás.
Blokkház (gerendaház), sidkbl származó emlék magyarázatával összekötötte a magyar ,flnn
kisebb épület-tipus, melynek falai és mennyezete és lapp nyelv szótári s nyelvtani összehasonlítását.
faragatlan rönkökbl (többnyire fenyfa törzsekBlomstrandin-Priorit (ásv.), bamásfekete rombl) vannak durván összeácsolva. Fában dús vidé- bos kristályok, a ritka elemeknek (yttrium, erken ma is használatban van. Az épület sarkain a bium, cerium, urán) titanát-niobátja. Lelhelye
kiálló gerendavégek keresztben állnak egymásra Hitterö és Arendal (Norvégia).
s a boronához hasonlítanak. Az üyen elrendezést
Blomstrandit (ásv.), fekete üvegszer vaskos
ezért boronafalnak is (1. o.) nevezzük.
tömeg víztartalmú vas-mész-uranü-niobát-tanBlokkönyvek, 1. Tömhkönyvek.
talát-ti tanát lelhelye Nohl (Svédország).
Blomberg, járási székhely Lippe-Detmold fejeBlondel, a monda szerint dalnok és hegeds,

Blokk

ténete.

m. tömb (1. o.).
Blokkberendezés vagy blokk-m,
a.

;

;

;

delemségben 16 km.-nyire Detmoldtól a Distel és
vasút mellett, (i905) 3579 lak. fürószmalommal,
butorkészítéssel. Evangélikus templomában VII.
Bernát B.-i gróf síremléke látható.
Blomberg, Barbara, V. Károly német császár
és spanyol király kedvese, Don Jüan d'Austria
anyja, szül. Regensbui^ban 1528., megh. 1697
dec. 18. Arabroseroban. 18 éves korában lett Károlynak kedvese, kitl 1547. fla született, a híres
Jüan d'Austria. 1549-ben arra kényszer! tették,hogy
egy Kegel nev kalandor nejévé legyen, aki aztán

aki kedvence volt Oroszlánszív Richárdnak, akit
hadjárataiba is elkísért. Mikor urát Dürrenstein
várában fogva tartották s B. öt sokáig hiába kereste, végre úgy talált rá, hogy annak börtöne
eltt elénekelte kedvenc dalának els strófáját,
mire a fogoly a második strófával válaszolt. A
mondát elször a Récits d'un ménestrel de Reims
(1260) közli. Róla Folklóré (Paris 1885, 206. 1.).
Más alak B. de Nesle, ófrancia lírikus, kinek nem
nagy becs verseit kiadta Tarbé, Collections des
poótes champenois (Reims 1862).
magával vitte Németalföldre, ahol férje halála
Blondel, 1. Frangois, francia építész, szüL Riután (1569) U. Fülöp spanyol király kegyére volt bemontban 1618., megh. 1686 jan. 21. XIV. Lajos
utalva, miután fla vele mitsem tördött. 1577 óta korának legtekmtélyesebb építészei közé tartó;

:

—

;

;;

zott.

1666-ban udvari építész, 1672 óta az újonnan

alapított

—

415

Blondln

Blowltz

Reminiscences of Court and diplomatlc

Académie royale d'architecture igazga- (London 1883, 2

tójalett A szigorúan klasszicizáló irány hívó volt
ezt hirdette irodalmi mveiben is, melj-ek közül
az 1675. megjelent Cours d'architecture sokáig igen
nagj" tekintélynek ör\'endett. Építészeti mvei
Itözüi kiválik a komoly, monumentális Porté St.
Denis Parisban (1692), mely római diadalív mintájára épült.
2. B-, Georges, francia nemzetgazdasági író,
szül. Dijonban 1856 márc. 8- Francia és német

life

oímen

kötet).

3. B., Róbert, angol népkölt, szül. 1766 dec. 3.
Honingtonban, megh. 1823 aug, 19. Sheffordban.
Szegény falusi szabó fia volt,
maga a cipészmesterséget folj'tatta és meg\'akulva, nagy szegénységben halt meg. Már korán mutatott költi

tehetséget Milton és Thomson mveinek olvasása önálló alkotásra buzdította. Els nyomtatott
verse, The Milk-Maid, általános tetszésben része;

stílt, hasonlóképen a második The Sailor's Retum.
majd Lyonban, LUle-ben De egész tehetsége, kedvessége és naivsága csak
egyetemi tanár lett. Most a páiisi kereskedelmi The Farmer's Boy c. nagyobb költeményében
fiskola és a Collége libre tanára. Mveiben nagy- tnt ki igazán, melynek kiadását Capel Lofift serészt Németország gazdasági viszonyaival fog- gítette el (London 1800). Késbbi mvei közül
lalkozik. Általánosabb érdek mvei Les enne- még Rural Tales c. versgyjteménye ért el hami8 de notre progrés économique (1899) La ques- sonló hatást, összes munkái (Works) Londonban

egyetemeken

:

tanult,

:

;

tion sociale et le devoir sociale (Blois 1903) ; Notes 8ur les origines de la propriété (Lyon 1903);
La vie commerciale contemporaine (u. o. 1903) stb.
Blondln, Charles, hires kötéltáncos, szül. Fran-

1824. jelentek

meg 3

Bloomington

kötetben.

biumingtn), 1. város Illinois
amerikai államban, Maclean countyban, vasút
mellett, 88 km.-re Springfleldtl, (i9oo) 23,286 lak.,
ciaországban, St.-Omerben, 1824 febr. 28., megh. jelentékeny szénbányákkal, élénk iparral (gép1897 febr. 19. Londonban. Családi neve Gravelin gyártással, vasöntökkel) és kereskedéssel.— 2. B-y
volt korán árs'aságra jut^-a egy akrobatatársa- Monroe county székhelye Indiana amerikai államsághoz került, hol rövid idó alatt nemcsak el- ban, a White folyó két ága közt, (i9oo) 6460 lak.,
sajátította a tudnivalókat, de ügyességével, vak- az államnak 1829. szervezett egyetemével mészmer bátorságával ki is tnt. Leghíresebb produk- égetkkel.
ciója volt, hogy a Niagara-vízesés fölött 50 m. maBloomsborg (ejtsd birnnssbörg). Columbia county
gasságban kifeszített kötélen többször átment. Ezt székhelye Pennsylvania amerikai államban, a
1855. kísérelte meg elször, s azután é%Tl évre Fishing-creek partján, vasút mellett, íi9oo) 6170
megismételte 1860-ig, mikor már falábakon sé- lak., vasérctelepekkel, kohókkal és vasöntkkel.
tált végig a kifeszített kötélen. Bejárta egész
Bloot, Pieter de, hollandi fest, szül. RotterEurópát és Budapesten is járt.
damban 1601, Szülvárosában töltötte életét. TájBloomerizmns (etjted biám—x így nevezték azt a képeken kívül fleg interieuröket festett, népies
ni divatot,melyetBloomer Amália(Bloomer posta- jelenetekkel v, genreszerüen ábrázolt szenttörtémester felesége) 1850. New-Yorkban kezdett, s neti eseményekkel élénkítve. Ily képei a nagyobb
mely abból állt, hogy az állítólag egészségtelen gyjteményekben nem ritkák. A budapesti Szépni ruhák elvettetvén, a
is nadrá^t, csizmát mvészeti Múzeumban lev képe korcsmában tánés fels kabátot öltöttek. A szokás nemcsak Ame- coló parasztokat ábrázol (1631).
rikában, hanem Angliában is követkre talált
Blos, Kari, német fest, szül, Mannhetmben
Bloomer egyletek keletkeztek, melyeknek tagjai 1860 nov, 24. Karlsruheben és Münchenben tanult.
férfiruhában jelentek meg. Az új divat csakhamar Finom, intim hatású mvei közül német nyilváfeledésbe merült, de újabban, úgy látszik, mintha nos gyjteményekben láthatók Bölcsódal (1895)
az ú. n. szohiyanadrág-h&n (1. o.) ismét feltámadni Tájkép (1898); a mvész feleségének arcképe
akarna.
1904, mindhárom a mündieni Neue PinakothekBloomíield (ejtsd: biQmfiidx több város neve az ben); Interieur (drezdai képtár) stb. Münchenamerikai Egjesült-Államokban a legjelentéke- ben él.
nyebb New -Jersey állam Essex countyjában, a
Bloteling, AbraJiam, hollandi rézmetsz, szül.
Morris-csa torna mellett, 6 km.-re Newarktól, (1905) Amsterdamban 1640 dec, 2., megh. 1690 jan. Cornelis van Dalennek volt tanítványa. Angliában
9668 lak., fémiparraL
Bloomíield (ejtsd: bídmfíid), 1. Chavles James, töltött néhány éven kívül állandóan szülvárosászül. 1786. Bury St. Edmundban, megh. 1857. ban lakott. Korának híres festi, Rubens, J. van
Tanulmányait Cambridgeben végezte és 1824. Ruisdael, Frans Hals, Flinck, stb. után készített
chesteri, majd 1828. londoni püspök lett. Klasz- metszeteket és rézkarcokat. Leghíresebb
szikns irodalmi hírnevét Kallimachos-nak (Lon- egy lovasképmás, Th. de Keyser után. Foglalkodon 1845) és Aischylos több drámájának kiadá- zott az ú. n. hántoló modorral is, melyet tedinikai
(ejtsd

:

;

;

:

:

nk

:

;

mve

sával alapította meg.
2. B; John Arthiir Douglas, lord, angol diplomata, szül. 1802 nov. 12., megh. 1879 aug. 17.
Már 1818. lépett a diplomáciai pályára és 1844.
szentpétervári követ lett. 1851— 60-ig Berlinben
volt követ és a krimi háború alatt azon fáradozott, hogy a mérvadó körökben Oroszország elleni
hangulatot keltsen. 1861— 71-ig bécsi követ volt
és n3mgalomba vonulásakor nemesi rangra emelték. Emlékiratait neje lady Georgina B. adta ki

újítással fejlesztett.

Blotzheim,közs. Fels-Elszász elszász-lotharinMülhausen járásában, 5 6 km.-nyire
a Rajnától, vasút mellett, (i9o) 2175 lak. kéntartalmú ásványvízforrással. Közelében van Hünin-

—

giai kerület

;

gen

(1.

0.).

Bloase

(franc, eútsd: biú«), 1. Blúz és Zubbony.
Blowltz (csehül Blovice), város Pílsen cseh
ker. kapitányságban az Uslawa és vasút mellett,
:

(1900)

1751

lak.,

gzmalommal

és sörgyárral; köze-

!

:
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Blowitz

—

Blum

Blue clay (ang., ejtsd: biyu kié), kékszín, képlében van az Erdödi Pálflfyak Hradischt kastélya
lékeny agyag, melyet Angolországban rendszeszép parkkal és Letin, iszapfürdkkel.
Blowitz, Henri George, valódi nevén Opper, rint kaolinnal (China clay) keverve, kedényfrancia hírlapíró, szül. Blowitzban (Csehország) gyártásra alkalmaznak.
Bluefield, város Nyugat- Virginia amerikai ál1832 dec. 28., honnét késbb nevét «von B.»
vette, megh. 1903 január 18-án Parisban. 16 lam Mercer countyjában, vasút mellett, a hatalmas
60-ig Pocahontas nev széntelep szélén, (i9oo) 4644 lak.,
éves korában világgá vándorolt;
Franciaország több Uceumán a német nyelv ta- szénbányászattal.
Bluefields (Blewfields, ejtsd Wyufiidsz), Blauvelt
nára volt, 1870. a háború alatt mint francia állampolgár naturalizáltatta magát, végre 1871. holland kalózról elnevezett város a moszkito-parton,
a Times levelezje lett. B. publicisztikai jelen- Nikaragua középamerikai államban a B. laguna
tsége abban áll, hogy tle való az úgyneve- és B. folyó torkolatánál mintegy 800 lak., a morva
zett «interview»-olá8 eszméje; világhírre tett testvérek hittérít állomásával. 1860-ig angol
szert Bismarcknak általa való meginterviewolta- diplomaták szerint egy állítólagos Moszkito országtása a berlini kongresszus alkalmával (1878). B. nak fiktív fvárosa volt.
Blne ground (ejtsd biyú-graund), így nevezik a
adatai nem mindig megbízhatók, gyakran féktelen nómet-gyülölet vezeti, de stílusa élénk ós az délafrikai gyémánt zöldes kékes, breccsás szerolvasó érdekét mindig ébren tartja. Emlékiratai pentines anyakzetét, l.Gyémánt.
Blue Island (ejtsd: wu éjiend), közs. Illinols
(My memoirs) 1903. jelentek meg Londonban.
Blödel, 1. Bleda.
amerikai állam Cook countyjában Chicago közeBlödit (ásv., Asztrakanit, Simonyit), víztartalmú lében, (1900) 6114 lak., kbányával és vasolvasz-

18M—

:

:

nátrium-magnézium-szulfát (Na2SOt+MgS04-|-j-iHjO). Színtelen, egyhajlású Mstályokban és
sárgás vaskos tömegekben fordul el a sótelepekben. Az ásványt Bloede mineralógus és kémikus
nevérl nevezték el. Hall, Ischl, Hallstadt, Srassfurt, Douglashall, Asztrakán (sóstavakban).
B. lí. S. a. m. Benevolo Lectori Salutem
(a kegyes olvasónak üdvöt), régi könyvekben szokásos beköszönt.
Bludenz, kerületi kapitányság és ennek székhelye Vorarlbergben, az 111 jobbpartján, 60 km.-re
Bregenztl, vasút mellett, (i9oo) 5361 lak., pamutfonókkal, szövéssel, fehérítkkel és csokoládégyárral a dominikánusok egyik legrégibb kolostorával (1286-ból) Gaienhofen kastéllyal, melyben most a ker. kapitányság van. Közelében van
a szép kilátást nyújtó Hohe-Prassen (1981 m.), a
festi Brandi völgy, a Lüni-tó, a Scesaplana (2969
m.) és DK. felé a Montafoni-völgy.
Bludov, Dmitríj Njikolajevics, gróf, orosz
államférfiú, szül. 1785 ápr. 16., megh, 1864 márc.
2. Szt.-Péterváron. Követségi titkár volt Stockholmban és Bécsben, késbb pedig Londonban sze;

;

ügyvivi minségben. Karamzin ajánlatára Miklós cár államtitkára, 1837. belügyi, 1839.
igazságügyi miniszter ós a birodalmi tanács törvényszerkesztö osztályának elnöke lett. Részt vett
a megkezdett törvénykodiflkálásban sutját egyengette a jobbágyság eltörlésének. 1842-ben grófi
rangra emelték. 1846-ban Rómába ment, hogy a
konkordátum ügyében a kúriával egyezségre jusson. Bizalmas embere lóvén II. Sándor cárnak,
nagy része volt a kezdeményezett reformok keresztülvitelében, 1858. tagja lett a jobbágyság felszabadítása ügyében összeült bizottságnak, 1861.
pedig a cár a birodalmi tanács és a minisztérium
elnökévé nevezte ki. Ebben a minségében írta alá
1861 márc. 2. azt az okmányt, amely a jobbágyságot végkép eltörölte. Megírta I. Miklós cár utolsó
napjainak és halálának történetét. B. életrajzát
Kovalevszkíj P. J. írta meg 1866. Leánya, B. Antonida (megh. 1891) buzgó terjesztje volt az ortodox és pánszláv eszméknek és Mária cárné (II. Sándor neje) nagyon kedvelte. Naplója, Csak kevesek
száraára címmel, 1867. jelent meg.
repelt

tással.

Blue pilis

(a. m. kék pilulák), 0*06 g. finomul
kénest tartalmazó pilulák. Angliában
és Amerikában nagj^on elterjedtek.
Blue RibbOn (ang., ejtsd blyú ribbön) a. m.
kék szalag, az angol Térdszalagrend szalagja,
ebbl átvett értelemben a legmagasabb kitüntetés,
els dlj. A lóverseny terén Angliában a derbyt, a

elosztott

:

legjelentsebb lóversenyt jelenti valósággal azonban a derbynyer nem kap kék szalagot.
Blue Ridge (ejtsd: biyu' ridzs), hegylánc, 1. Appalach.
Blue-stocking (ang.) a. m. kék harisnya
;

(1. 0.).

Blnette
apró elmés

(franc,
irat, kis

ejtsd: biüet) a. m. sziporka;
vígjáték v. apró zeneszerze-

mény.
Blaft' (ang., ejtsd blöff), amerikanizmus, kihívó, henceg, nagyhangú, túlzó, önhitt beszéd
:

vagy viselkedés jelölésére.
Blufis (ejtsd: biö£fsz), Észak- Amerikában a

lép
m.-ig emelked fensíkok elnevezése, melyek a Misszisszippit határolják és
egyes szakaszai a folyó partjait is érintik. A New-

cszetesen

15—50

fekv nagyobb városok
vagy közelükben vaimak.

Orleans fölött északra

mind

ilyen B.-ön

Bluffton (ejtsd biöfftn). Wolls couuty székhelye
Indiana amerikai államban a Wabash és vasút
mellett, (i9oo) 4479 lak., nagy vágóhidakkal és
:

hús-exporttal.

Bluhme (Blume),

Friedrich, német jogtudós,

Hamburgban 1797 jún.

29., megh. Bonnban
1874 nov. 5. 1823-ban hallei, 1831. göttingeni egyet,

szül.

tanár, 1833. a lübecki felebbviteli bíróság bírája,
1843. bonni egyetemi tanár lett. Több római és
germán jogi forrásmunka kiadásán kívül müvei
Encyklopadie der in Deutschland geltenden Rechte
(Bonn 1847—58, 3 rész) Die (Jens Longobardorum
;

Kódex des rheinischen
evangelischen Kirchenrechts (Blberfeld 1870).
Blniu., természetrajzi tudományos nevek mellet Blumenbach J. P. (1. o.) német természettudós

(u. 0.

1868—74,

2.

füz.)

;

nevének rövidítése.
Blum, 1. Ernest, francia színmíró, szül. Parisban 1836 aug. 15., megh. u. o. 1907 szept. 20. Apja

Blum

Blumenbach
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hogy már 18
éves korában kísérletet tegyen egy drámával (La
femme, quí mord [1854]). Azután mint társszerz
számos komoly és vigtárgyú darabot írt, melyek
úgy Parisban, mint külföldön állandóan msoron
voltak. Ismertebbek a következk La petité Pologne (1861, Lambert Thiboust-val) Rocambole
(1864, Ponson du Terrail-jal) La jolíe parfumeuse
(1874. zenéje Offenbachtól) M. Coulísset (magyarul Coulisset úr, 1897, Vígszínház, ford. Mihály
József). Nagyon tetszett Rose Míchel c. drámája.
1879 óta Raoúl Tochóval dolgozott együtt, ki 1895.
öngyilkosságot követett el. B. mint újságíró, különösen mint a Gaulois anekdota-, croquis-lrója
színész volt 8 ez hozzájárult ahhoz,

:

:

:

;

:

Róbert B.
fia, B. Hans kegyelete emelt neki
Ein Zeit- und Charakterbild fr das deutsche VoLk

ket

:

munkájával (Leipzig 1878).
Blomaaer, Aloys, német költ, szül. Steierben
1755 dec. 21., megh. Bécsben 1798 március 16.
1772. Bécsbe ment s a jezsuita-szerzetbe lépett. A

c.

rend feloszlása után udvari cenzori állást kapott II.
József alatt, ennek halála után azonban tisztérl
lemondott s átvette a Grafifer-féle könyvkereskedést. Egykor igen kedvelték Abenteuer des frommen Helden Aeneas cím Aeneis-travesztiáját

(1784—88) melynek ers komikuma és szatírája
a modem szokásokat és erkölcsöket ostorozza s
melyet magyarra is fordított Szálkai Antal (1792)
és X. Y. Z. (Paris 1833). Egyéb költeményeit is
nevezetes.
2. B., Hans, német publicista, B. Róbert (1. o.) nyers komikum, gyakran trivialitás jellemzik.
fia szül. Lipcsében 1841 jún. 8., megh. 1910 Egyéb munkái Er\víne von Steinhelm (szomorúVermischte prosaische Aufsatze.
febr. 1. Rheínfeldenben. 1867— 1870-ig az észak- játék, 1780)
német országgylés tagja volt Az 1870— Összes mvei több kiadást értek (Leipzig 1801—
1871 -ikí hadjáratban mini; a Daheim levelezje 1803, Wien 1883, 4 köt). V. ö. Hofmann- Wela fhadiszállást Parisig követte. 1871— 78-ig lenhof, A. B. (1884) és Éeinrich Gusztáv, Budaa Grenzbote-t szerkesztette. Késbb Svájcban pesti Szemle 44. köt (1885) Széchy K., Horváth
telepedett le. Müvei Róbert B. (atj'ja) életrajza, E. és B. (Irodtört. Közi. 1904).
(Leipzig 1878) Die Lügen unserer SocialdemoBlnme, 1. Friedrich, jogtudós, 1. Bluhme.
kratie (1892); Auf dem Weg zur deutschen Bín2. B., Kari Ludioig, botanilois, 1. Bl.
Ein Besuch in Varzin
heit (Jena 1893, 2 köt.)
3. B; Wilhelm von, porosz tábornok, szül. Potsbeim I"^ürsten Bismarck (Leipzig) Das deutsche damban 1835 máj. 10. Részt vett az 1866. és 1870Reich zur Zeit Bismarcks (1898) Fürst Bismarck 1871-iki hadjáratokban. 1881-ben a török-görög
u. seine Zeit (München 1893—95, 6 köt., pótlók határrendezó bizottság tagja, s késbb a 15. had1899) és Persönlíche Erinnerungen an Fürst Bis- test parancsnoka volt Elszászban. Müvei Die Armarck (2. kiad, 1900) Die deutsche Revolutíon mee und die Revolutíon in Franííreích 1789 bis
1848—49 (Leipzig 1898). Irt azonfelül több re- 1793 (Brandenburg 1863) Die Operationen der
deutschen Truppén von der Schlacht bei Sedan
gényt, novellát és drámát.
3. J5., Johann Reinhard, német mineralógus, bis zum Ende des Kriegs (3. kiad. Berlin 1872);
szül. Hanauban 1802 okt. 28., megh. Heidelberg- Strategie (2. kiad. 1886) Die Gmndlagen unseben, hol egyetemi tanár volt, 1883 aug. 21. El- rer Wehrkraft (1899) Die Beschiessung von Paévülhetetlen érdemei vannak az ásvány-pszeudo- ris (1899) Müitarpolitische Aufsatze (1906).
morfozák tanulmányozása terén
leghíresebb
Blmnea DG- (növ.), a Composítae (Fészkesek)
munkái Die Pseudomorphosen des Minerahreichs csöves virágú génusza, melynek 60 faja tropikus
(1843 és I-IV. Nachtrage 1847—1870) Lehrbuch vidékeken van elterjedve, 36 közülük Kelet-lidiáder Oryktognosie (1833); Handbuch der Lithologie ban. Füvek. A B. halsamifera DC. és a B. densi(1860).
ffora DC. kámfort szolgáltat az elbbié a ngai4. B., Róbert, német demokrata, író, szül. kámfor.
Kölnben 1807 nov. 10., agyonlövetett 1848 nov. 9.
Blomenau, 1. B. (Ober-Tannhaiisen), község
Bécsben. Kölnben és Lipcsében mint színházi tit- Breslau porosz közig, kerület Waldenburgj.-ban,
kár mködött. Része volt a Schiller-egj-esület ala- a Weístritz mellett, (1905) 2108 lak., mechanikai
:

;

;

:

;

:

;

;

:

;

;

;

:

;

;

:

;

;

^y

pításában és többekkel
Theaterlexikont szerkesztett (7 köt., Berlin 1839—43) meg egy Vor-

cím

politikai zsobkönj'\^et (1M3— 47, 5.
köt). 1847-ben könyvkereskedést nyitott és kiadta a Staatslexikon-t Az 1848-iki márciusi napokban a szász demokraták
választották vezérüknek. Erre a frankfurti elkészít parlament
alelnöke lett, a frankfurti parlamentben pedig mint
a balpárt vezére szerepelt. 1848-ban öt és Fröbel
Júliust küldték az osztrák fvárosba, ahol okt. 26.
maga is részt vett a császáriak elleni utcai harcban. Bécs elfoglalása után elfogták s nov. 8-án
halálra ítélték. Hiába hivatkozott mentelmi jogára,
Windi-schgratz nov. 9. a Brigittenau-ban fbelö-

•wárts

t

E

kivégzés egész Németországban óriási
feltnést és szinte szánalmat keltett s a frankfurti parlamentben hóhéroknak bélyegezték a
haditörvényszék tagjait. Egyúttal országszerte
gyjtést rendeztek B. családja számára, mely
120,000 márkát eredményezett. A legszebb emlé-

vette.

Révai Nayy Ludkona.

HL

fcöC

szövszékekkel.
2. B.,1850-ben Blumenau bölcsészetdoktortól alapított gyarmat Dél-Brazíliában, Santa-Catarina
államban, az Itahi v. Itahají termékeny vidékén,
60,000 ha.-nyi területtel, mintegy 30,000, nagyobbára német lak., akik a földet mívelik, s különösen szarvasmarhát és sertést tenyésztenek, részben pedig iparüzk.
3. B-, a gyarmat fvárosa a Garcia és Itahají összefolyásánál, mintegy 120 lakóházzal. V. ö. Gemhardt, Donna Pran-

—

Hansa u. B. (Breslau 1901).
Blumenbach, Johann Friedrich, német természettudós, szül. Gotháhan 1752 máj. 11., megh.
cisca,

1840 jan. 22. Göttingenben végezte tanulmányait,
s már 1776. rendkívüli, 1778. pedig rendes tanár
volt a göttingeni orvosi egyetemen. B. egyike a
legkiválóbb természetbúvároknak. Ó volt a legels, aki egyetemen az összehasonlító boncolástanból tartott eladást. Gondolatmenete filozófusi
volt nem elégedett meg a tények felsorolásával,
;

37

—

-;

;;;

—

Blumenbachit

hanem a dolgok
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—

Bluntschll

okait is kutatta fleg nagyon
sokat foglalatoskodott az állatok és az emberi

Lausanneban 1875 nov.

nem rokonságának

nöke lett. 1874-ben megválasztották a szövetségi
törvényszék elnökévé. Munkái Der Kanton Glarus (St. Gallen 1846); Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien (u. o.
1850—59, 3 kötet) Handbuch des schweizerischen

;

és származásának kiderítésével. Legkedveltebb tárgya az állattan volt. Munkái Handbuch der Naturgeschiclite (Göttingen,
178(>-1883-ig 12 kiadása jelent meg) Handbuch
:

;

levéltárnok,

12. 1840-ben

Glarusban

késbb a felebbezósi törvényszék

el-

:

der vergleiehenden Anatomie (Göttingen 1804)
Geschichte u. Beschreibung der Knoehen des Bundesstaatsrechts (Schaffhausen 1863—65, 2
menschl. Körpers (1786) Über den Bildungstrieb köt., a 3. kiadást Morei rendezte sajtó alá 1891).
und das Zeugungsgesehaft (1781). EUrnevét azon- ó szerkesztette az Urkundensammlumg zur Geban B. leginkább els dolgozatának De generis schichte des Kantons Glarus c. folyóiratot.
Blumfeld, Ferdinánd, báró, osztrák miniszter,
humani varietate nativa és Collectio craniorum
divorsarum gentimn (Göttingen 1790 1820) c. szül. 1838., megh. Bécsben 1902 márc. 13. 1859
munkájával alapította meg.
óta a kereskedelmi, 1867 óta a földmívelésügyi
Blumenbachit (ásv.) a. m. alahandin (1. o.).
minisztériumban dolgozott. 1870-ben a kincstári
Blojnenield, orosz zeneszerz testvérek: 1. erdészeti s bányászati birtokok kezelési osztályáStanislas, szül. Kievben 1850., megh. u. o. 1897. nak élére állították. 1895 jún. 10. kinevezték a
Zongoratanár, zeneiskolai igazgató volt. 2. Sigis- Kielmansegg-kabinet földmívelésügyi miniszterémund, szül. Odesszában 1852 dec. 27. Pétervárott nek, mely állásban szept. 30-ig mködött. 18d9
él ; dalai, zongoramüvei nevezetesek. 3. Félix végén aWittek-f éle átmeneti hivatalnoki kabinetMiJiailovics, a legnagyobb nev, szül. Cherson- ben a földmivelési tárcát kapta, azonban már
ban 1863 ápr. 19. A szentpétervári konzervató- 1900 jan. 19. társaival együtt visszalépett.
rium tanítványából 1885. tanárává lett, 1898. a
Bliimit (ásv.), azonos a hübnerittel (1. o.).
császári opera karnagya. Zongoramvész, pályaBlumner, Martin, német zeneszerz, szülenyertes vonósnégyese, dalai stb. rendkiviíl érté- tett Pürstenbergben (Mecklenburg) 1827 nov. 21.,
kesek.
megh. Berlinben 1901 nov. 15. Széleskör egyházi
Blumenstein, fürdhely Bem svájci kanton- és világi tanulmányok mellett zenét tanult Berlinban, 8 km.-re Thuntól, a Fallbach mellett, 810 ben Dehn- és Grelltl. 1853-banazénekakadémia
lak., szép vízeséssel. A fürd vize vastartalmú
al-, 1876. valóságos igazgatójává lett 1875. a kir.
köszvényes és reumatikus bajok ellen használják, mvészeti akadémiai tagsággal tüntették ki sziBlumenthal, község Stade porosz közigazga- gorúan klasszikus szerzeményeiért, mink az Ábtási kerületben, 20 km.-nyire Brementl, a Weser rahám, Jeruzsálem eleste c. oratóriumok. Te Deum,
és vasút mellett, (i905) 3697 lak., hajóépítéssel és motettek, zsoltárok stb. Keresett énektanár volt
;

;

:

—

;

megírta a berlini Sing- Akademie történetét 1891.
Blund-puska, régibb idkben hajókon használt,
nagy átmérj csvel ellátott rövid puska, melybl hajókra intézett rohamok alkalmával igen
nagyszem sörétet, vagy vagdalt ólomdarabokat lttek az ellenséges hajószemélyzet közé.
Bluntschli, Johann Kaspar, német jogtudós,
szül. Zürichben 1808 máre.7., megh. Karlsruheban 1881 okt. 21. 1833-ban rendkívüli, 1836. rendes tanár lett az újonnan felállított zürichi egyevel 450,000 márka dotációt kapott, 1883. pedig temen. Élénk részt vett a svájci reformmozgalgrófi rangra emelték. 1892-ben tábornagyi rang- makban, eleinte határozott konzervatív irányt

hajózással.

Bltimenthal,

Leonhard, gróf, porosz tábornok, szül. az Odera melletti Sehwedtben 1810 júl.
30., megh. Quellendorfban 1900 dec. 22. Részt
vett az 1848-iki dán és az 1863-iki schleswigholsteini hadjáratokban, az 1866-iki és 1870
1871 -iki háborúkban pedig már dönt szerepet is
játszott, elbbiben mint a II. hadtest parancsnoka,
utóbbiban mint a porosz trónörökös vezényelte 3.
hadsereg vezérkari fnöke. A háború bevégezté1.

gal nyugalomba vonult.
2. B.,Os&ar ,németíró,szül.Berlinbenl852márc.
13. 1888— 97-ig az általán, o. alapított Lessing-szinház igazgatója,l 873.a Deutsche Dichterhalle-t adta
ki és sok ideig a Berliner Tagblatt rettegett szini bírálója volt. Igen élces író, tehetséges, de felületes és
csupán a közvetetten hatást vadássza. Kritikai cikkei Vom Hundertsten ins Tausendste (1876) Auf
der Mensur (1878); Bummelbriefe(1880); ZumDesBort (1882) Aus heiterom Hímmel (1882, epigrammák);Von der Bank der Spötter (1884); Gesammelte
Epigramme (1890). Vígjátékai (részben Kadelburggal), melyek mulatságosak, de irodalmi értékkel ritkán bimak Die Orientreise (magyarul is,
1893); Mauerblümchen; Niobe; Hans Huckebein
(f ord. Heltai Jen
Mozgó fényképek), lm weissen
Rössl (ford. Fái J. Béla Az arany kakas, 1899)
Als ich wiederkam (1899) Die Tür in's Preie Die
drei Grazién (1909) Das Buch der Sprüche (1910).
Blumer, Johann Jákob, svájci államférfiú és
történetíró, szül. Glarusban 1819 aug. 29., megh.
:

;

;

:

:

:

;

;

;

követett, de késbb Ilberális-konzei-vativ párt
létrehozásán fáradozott. 1837-ben a nagytanács,
1839. pedig a kormánytanács tagja lett. A zürichi
magánjogi törvénykönyv szerkesztésével is
bízták meg. 1848-ban Münchenben a német magánjog és a közjog tanára lett, de 1861. a heidelbergi egyetem meghívását elfogadva, ott lett tanár. Politikai szereplését itt is folytatta, tagja lett
a badeni els kamarának, 1867. pedig a Zollparlaraentnek. Új hazájában a liberáUs törekvéseket
támogatta. B. rendkívül nagy irodalmi mimkásságot fejtett ki, hatását nagyban fokozta eladásának könnyedsége. Államjogi felfogása nálunk
is tért hódított. Nevezetesebb munkái: Staats
und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft
Zürich (Zürich 1838—39, 2 rész) Geschichte des
schweizerischen Bundesrechts (u. o. 1849 52, 2
köt.)
AUgemeines Staatsrecht (München 1852,
melynek 5. kiadása Lehre vom modernen Staat,
Stuttgart, 1875—76, 2 köt. a harmadik rész Po-

t

;

—

;

;

litik

und Wissenschaft

c.

alatt 1876. jelent

:

meg);

,

;

—

Blussard
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Deutsches Privatrecht (München 1853—6*, 2 köt.);
Privatrechtliches Gesetzbuch fur den Kanton
Ziirk'h (Zürich 1854
5ö, i köt.); AmdtsésPözllel kiadta a Kritische Cberschau der deutschen
Gesetzgcbung und Rechtswbsenschaft (München
1853—58, 6 köt.) c. munkát ; Deutsches Staatswörtt^rbuch (Brater-rcl, Zürich 1857 70, 11 köt.)
tíeschichte des allgemeinen Staatsrechts und der
Politik (München 1864 mag>ar fordítása Acsádytól, a Magy. Tud. Akadémia kiadásában, 1875)
Das modemé Völkerrecht als Rechtsbuch (1868).
1881-bon Münchenben B.alajíüványt tettek,
amelynek kamatait nemzetközi jogi mimkák jutalmazására fordítják. V. ö. Meili, B. (Zürich 1908).
Blussard (^d: bitusár) v. poulsard, Ftblüeiaországból ered kékszem csemegeszólló fajta.
bogyói sötétFtírtje nagy, tömött, hengeralakú
kékek, hannatoltak, hosszúkásak, igen édes lével
s vékony héjjal.Egyike a legkorábban éró szólló'ajtáknak, hosszabb szállitásra nem alkalmas.

—

—

;

—

BlUthner

lemondott állásáról. III. Frigyes király ez alkalomból Wahlstatt hercegévé emelte és igen gazdagon megajándékozta. Napóleonnak Elbáról való
visszatérése után 6. az összes porosz hadak fvezéreként Belgiumba nyomult, ahol 1815 jún.
16., miután a szövetséges Wellington részérl a

kell támogatásban nem részesült, Ligny mellett
a francia fsereg által megtámadtatván, megveretett. Megszalasztott seregével azonban csakhamar WawTenál újra megállapodott, és már 2 nap
múlva, ép a dönt pillanati)an érkezett BelleAUiance alá. Váratlíua megjelenésével kiragadta
a gyzelmet Napóleon kezébl, aki Waterloonál

Blúz (franc, hlouse), 1. derékig ér, ujjas ni
fels ruha, melyet rendesen övvel szorítanak le
általánosan el van terjedve, készülhet különböz,
de mindig köuny szövetbl szabása és díszítése
2. B., 1. Zubbony.
divatszerüJeg változhatik.
Blücher, Gebhard Leberecht, wahlstatti herceg, a legnépszerbb német hadvezérek egyike,
szül. Rostockban 1742 dec. 16., megh. Krieblowitzban 1819 szept. 12. Iskolákat alig végzett és már
15éves korában atj-ja tudta nélkül beállott svéd
huszárnak. 1760-ban porosz hadi fogságba esett
s ekkor mint hadapród a porosz hadseregbe lépett
át. 1770-ben százados lett, azonban 2 év múlva
könnyelm életmódja és szókimondó modora miatt

a szövetkezett angolokat és poroszokat már-már
megverte volt. Majd törhetetlen harci kedvvel üldözvén ellenfele futásnak eredt seregét, júl. 7. bevonult Parisba, ahol a megindult békealkudozások alatt egyre figj'elmeztette a diplomatákat,
hogy ne rontsák el tollaikkal azt, amit a katonák
kardjaikkal kivívtak (Was die Schwerter uns er"werben, lasst die Fedem nicht verderben !). Hátralev éveit birtokain, többnyire betegen töltötte.
Gedanken über Formierang einer preussischen
Nationalarmee c. tanulmánya, melynek sarkalatos pontjai, hogy minden porosznak katonának, a szolgálati idnek rö\idnek, a bánásmódnak pedig jobbnak kell lennie, 1805. jelent meg.
Az utókor számos szobrot állított emlékének. V. ö.
Varnhagen von Ense, Biograpliische Denkmale;
Schöning, Geschichte des preussischen 5. Husarenregiments mit beeonderer Rücksicht auf B.
(Berlin 1843); Colomb, B. in Briefen aus den
Feldzügen 1813—1815 (Stuttgart 1876); ünger,
Fürst B. (Berlin 1907—1908, 2 köt).
Blünüisalp v. Weiss€Frau,a. berni Alpok hegytömege, 16 km. -re D.-nek aThuni-tót<31 jura-mészkbl áll 7 csúcsa közül a legmagasabb a Blümlisalphom (3670 m.), legnagyobb glecsere a Blümlisalp glecser, amelyre elször Leslie Stephen és
Liveing angolok jutottak föl.

II. Frigj'es porosz király elbb elzáratta, majd
elbocsátotta. Frigyes király halála után 1787.

Blümner, Hiigo, német archeológus, szül. Berlinben 1844 aug. 9. 1877 óta tanár a zürichi

mint huszárömagy ismét tényleges szolgálatba
lépett és a következ francia háborúkban magát
ismételten kitüntetvén, gyorsan emelkedett, úgy
hogy 1801. már altábornagy lett. 1806-ban mintegy 6000 emberével hadi fogságba került, de a
következ évben Victor francia tábornok ellenében kicserélték. Az 1813-iki hadjáratban a sziléziai hadsereg élén különösen a katzbachi csatában tnt ki, amelyben Macdonald seregét meg\ ervén, attól 105 ágjTit foglalt el. A lipcsei csatában csapatja élén elsnek vonulván be az elfoglalt városba, ezen hsies magatartásáért tábornagya nevezték kJ. 1814 jan. 1. ö kelt át elsnek a Rajnán és türelmetlentll egyre elrenyomult innen eredt Marschall Vorwárts gúnyneve.

egyetemen. Fbb munkái Archáologische Studien
zu Lucián (1867); Die gewerbliche Thátigkeit der
Völker des klassischen Altertums (1869j; Dilettanten, Kunstliebhaber und Kenner im Altertum
(1873) Technische Probleme aus Kimst und Gewerbe der Altén (1877) Die Archaolog. Sammlung
im Polytechn. zu Zürich (1881); Laokoón- Studien
(1881—82); Technologie u. Terminologie der Gewerbe u. Künste bei Griechen u. Römem (4 köt,
1 874—87) Das Kimstgewerbe im Altertum (2 köt.,
1885). Hitziggel együtt végezte Pausanias nagy,
magyarázatos kiadását (6 köt, 1896-1910).

;

Blutbann

tném., jus vitae acnecisj, vérbiró-

ug az a büntet hatalom, amely a középkorban
Németországban elbb csak a császárt, majd a
tartományurakat is általában megillette az alattvalók felett és amely szerint halálbüntetést is
.

;

lehetett kimondani.

;

—

:

gyzelmet aratott, ez
után azonban önhatalmúlag a fseregtl elválván.
La Rothiére

mellett fényes

:

;

:

;

;

:

Blúthgen, Viktor, néxaet költ és író, szül. Zörbigben 1844 jan. 4. Különösen kedveltek ifjúsági
iratai Schelnienspiegel (1876), Froschmausekrieg
(1878) és meséi: Hesperiden (1879); elbeszélései
Bunte Novellen c. alatt jelentek meg (1880); regényei Ein Friedensstörer (1883) ; Der Preusse
(1884) Frau Grafin (1892) ; Die kleine Vorsehung
:

Napóleon által febr. 10. és 14. között Montmirail
környékén ismételten niegveretett. Serege maradványaival késbb az É.-ról közelg Bülow-val (1901): Die Spiritisten (1902); költeményeket is
-'yesült, mire márc. 9. és 10. Laon-nál fényes írt (Gedichte 1880 és 1901), melyek különösen
,:yzelmet aratott a franciákon. A felett való el- formai szépségökkel hatnak.
keseredésében, hogy a franciák a diadalt követ
Blúthner, Július, német zongoragyáros, szül.
békekötésben igen elnyös feltételeket nyertek, 1824 márc. 11. Falkenhainban, megh. Lipcsében
:

;

w

A

.

.

—

Blyde

1910 ápr. 13. Lipcsében 1853. alapította zongoragyártó mhelyét, mely azóta a legnagyobb gyárak
egyikévé lett Európában s 5.30 a munkása. Bvenkint átlag 1200 zongora ós 1800 pianino készül
gyárában. Zongorái, melyek több kiállításon nyertek díjat, az els cégek gyártmányainak versenytársai. A szerkezetben számos javítása van legkiválóbb ketts húrozatú aliquot-zongorája, Gertschellel szaktankönyvet írt Lehrbuch d. Pianofortebaues (2. kiad. 1886, 3. kiad. átdolg. Hannemann, Leipzig 1909).
Blyde, hajitógép a középkorban, mellyel követ,
tzgolyót, nyilakat hajítottak, 1. Hadigépek.
Blyth (ejtsd: bieith), kikötváros Northumberland angol grófságban, 18 km. -re Newcastletl,
;

25.473 lak., hajógyárral, fürészmalmokkal,
jelentékeny szénexporttal e tekintetben az angol kikötk közt az 5-ik helyen áll. 1908-ban
2.218,963 st. font érték szenet exportált.
Blythe v. Blithe, több folyó neve Angolországban a leghosszabb 40 km., Stafford grófságban,
5 km.-nyire Lane Endtöl ered s King's Browley
mellett a Trentbe torkol.
(1901)

;

;

B. M. a. m. Baccalaureus Medicináé vagy
Bachelor of Medicine, Angliában legalsó fok az
orvosi egyetemen.
B. m., a lat. beatae memóriáé rövidítése, a. m.
boldog emlékezet orvosi recepteken bene misceatur jele, a. m. jól vegyíttessék továbbá a
;

;

brevimanu rövidítése.
B.M. M., hivatalos elletési bejelentéseknél használatos rövidített jelzés e helyett:

Bérezy-féle

Baz

kotkapott, de nemsokára átköltözött Fez-be, ahol
késbb csatában elesett. Azt a helyet, amelyrl B.
utoljára visszatekintett Granadára, még ma is «
mórok utolsó sóhajának)) nevezik.
Bo&dicea, (Boudicca),hv^t fejedelemn,népét 61
a Britanniába betör rómaiak ellen fegyverre szólította, Suetonius Paulinus által azonban legyzetett s Kr. u. 62. öngyilkos lett.
Boai, 1. Madeira-bor.

Board

(ang., ejtsd: bórd), asztal, tábla, ellátás;

innen boardinghouse, vendégl. Továbbá kollégium, hatóság, innen B. of control, az a hatóság,
mely 1784 óta, midn Pitt a keletindiai társulat
alkotmányának módosítását keresztülvitte, politikai, katonai és pénzügyekben Nagy-Britanniának keletindiai birtokaiban a legfbb bíróságot
képezte, míg végre 1858. a társulat megszntével
az indiai minisztériummal egyesíttetett.
B. of
visitors, az északamerikai egyetemeken az egj^etemi tanács. Végül társulatot, szövetkezetet, bizottságot is jelent.
B. of trade kereskedelemügyi hatóság, hivatal, minisztérium.
Foor
Law B., szegényügyi hivatal ; B. of customs,
adóhivatal, vámhivatal B. of health egészségügyi hivatal B. of labour, munkásügyi hivatal.
B. of agricidture néven az 1792. évben Angolországban mezgazdasági ügyeket intéz hivatal keletkezett, melynek célja volt, hogy a mezgazdaság állapotáról megbízható képet nyújtson s ennek alapján a szükségeseknek mutatkozó
javítások eszközölhetk legyenek.
B. of ar:

—

—

—

;

:

—

—

bitration,

1.

Békéltet bizottságok.

Boarding-ont

Magyar Méneskönyv.

B moll

—
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(ang., ejtsd: barding-aut), szóról

Si bemolle minre, franc. Si bémol szóra a. m. házon kívül étkezés, jelenti a fiatalmineur, ang. B- fiat minor a b hanggal kezdd korú bntettesek kihelyezését (1. o.) nevelésre almoll-hangf aj eljegyzése öt 1?, és pedig h, e, a, d kalmas családhoz büntetés helyett, 1. Javító nevelés.
és g hangok eltt. Mint akkord b, des, f
Boarex. A hunok szabir nev törzsébl szárB. Itt. V. a. m. Beáta Maria Virgo, a boldogmazott fejedelemn, ki a VII. sz. els negyedében
ságos Szz.
Bn. a. m. büntet noveUa (1908. XXXVI. t-c). a bizánciak és perzsák közti hábonik alatt egy
Bnai Brith (Benai berisz, héber- szövetség fiai). hadsereg élén a bizánciakhoz csatlakozott. VámA szabadkmvesihez hasonló szövetség. Német béry (Magy. Er. 40. l.) Bareznek olvassa a nevet
származású zsidók alapították 1843. New York- (Boarex helyett) s a török «barsz» azaz párduc
ban s 1882. Németországban is meghonosodott. szóból származtatja.
Boas, 1. Eduárd, német író, szül. LandsbergSzervezete hasonló a szabadkmvesekéhez, de
ennek titokzatossága ós ceremóniái nélkül. Célja, ben 1815 jan. 18., megh. u. o. 1853 jún. 12.
hogy tagjainak és az emberiségnek erkölcsi életét Munkái In Skandinavien; Nordlichter; Des Kriegsfokozza. Jelszava jótékonyság, testvéri szeretet, kommissárs Pipitz Reise nach Italien (komikus reegyetértés. B szövetség elterjedését Németország- gény) összes szépirodalmi mvei 1846— 48-ig öt
ban az okozta, hogy a két legnagyobb porosz kötetben jelentek meg. Pontosabb irodalomtörtészabadkmves nagypáholy nem fogad be zsidót neti dolgozatai Nachtráge zu Schillers Werken
tagjai közé. A B.-nek jelenleg 540 páholyban (1838—40, 3. köt.) SchUler und Goethe im Xe33,000 tagja van. Újabban Oroszországban is ala- nienkampf (1851, 2. köt.) Schillers Jugendjahre
kult hasonló szövetség Berisz Ábrahám néven.
(1856, 2. köt., kitn munka).
2. B., Franz, német természettudós, szül. 1858.
Bng., növénynevek mellett Bunge A. (1. o.)
Mindenben, Vesztfáliában. 1900 óta New Yorknevének rövidítése.
ban a Kolumbia egyetemen az antropológia renBoa (állat), 1. óriáskígyó.
Boa, hosszú, klgyóformájú ni nyaköv állati des tanára. Jelents etnográfiai munkája Indiaprémböl v. toUból újabb idben nagyrészt mester- nische Sagen von der nordpaciflschen Küste Amerikás (Berlin 1895).
ségesen készített utánzatok.
Boabdil (AbuAbdullah),GtTSinaáéi,nak utolsó mór
Boaspor, l. Bogosz.
királya, ki atyját, Abul Hasszánt, 1481. megfoszBoavista, a Verde-foki szigetek legkeletibbje, l.
totta trónjától., késbb pedig nagybátyja, Moha- Verde-foki szigetek.
Bóaz (héber a. m. er van benne), 1. Betlehemi
med ellen küzdött. 1490-ben háborúba keveredett
a spanyolokkal, kik Granadában 1492 jan. 2. meg- földbü-tokos. Rút (l. o.) második férje és Dávid
2. B., a két vasoszlop egyikének
adásra kényszerítették. A gyzktl ugyan birto- király satyja.
(ol.

;

:

:

:

;

:

;

:

:

;

—

;:

—

Bob

neve, amelyeket Salamon király a jeruzsálemi
templomban felállított (1. Jakin).
V. bobby, a londoni rendór csúfneve, me-

Bob

rendrség

lyet az angol

—
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ujjászer\'ezöjének, sir

Bobblnet

geres csévére gombolyíttatik és minden cséve a
3. ábrán jelzett külön süvegalakú lapos vetélbe helyeztetik el. A vetélók egyidejleg mozgattatnak. A körtilfonódás követ-

Róbert Peel-nek köszönhet A londoni cscselék
ugyanis a rendrséget elször Peelers-nek, azután kez módon törBobbies-nek keresztelte el (B. az angoloknál ked- ténik. A láncfonavelt rövidítése a Róbert névnek).
lak, mint a 4. és
Boba, kisk. Vas vm. czelldOmölki j.-ban, (1910) 5. ábrákból lát936 magyar lak. ; a m. kír. államvasút czelldö- ható, a G-vel jelölt
mölk- székesfehérvári vonala meUett, melybl itt fonalas dorongról
az ttkk-tapolczai és osáktomyai vonal ágazik ki
a Z-vel jelölt kel-

medoronghoz

posta- és táviróhlvatal.

Bobadilla,

1.

nak, tehát

Bovadilla.

Bobajánosháza— sümegi
rtántúli h.

é.

h. é. vasút,

1.

Du-

vasutak.

Bobak (állat, Ardomys bobac Pali.), 1, Marmota.
Bobare, adók. Pozsega vm. pakráczi j.-ban, (1900)
155 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Lipik.
Bobartia Ker. (növ.), az Iridaceae (Nösziromfélék) család génusza, melynek 6 Fokföldön
él faja van fonalas vag>' kardalakú tlevelekkel, szétterült virágokkal. Kertekben sziklacsoportok benépesítésére használják. Említendk
B. aurantiaca Sweet, B. gladiata, B. spcUhacea
Sweet.
Bobbiani libri, latin neve a milanói és a vatikáni könyvtárakban rzött több becses és régi
kéziratnak, melyeket a mai Bobbio (1. 0.) közelében állott, 612 Columbannstól alapított apátságban másoltak.
Bobbinet (ang., tüll), nagy üregekkel biró,
pamutfonalból készült vetülékfonalas fonott kelme
(l. Kelme), melynél a vetülékfonalak körülfonódnak a láncfonalak körül és hálószer lapot alkotnak. A vetülékfonalak körülfonódása az 1. ábrán
látható. Ezen ábrában az a, a', a"-val jelzett lánc;

fonalrendszer

ersen

kifeszített állapotban v.

me-

fut-

függ-

leges ii'ányban

haladnak. Minden
láncfonal slz a b
nyüstök egyikével kapcsolt c d

3. ábra. A bobbinet-gép vetélöje.
nyüstszemeken át
halad. E nyüstök segélyével a láncfonalak a
kelme szélessége irányában jobbra-balra elhúzhatok. Az
jel vetélk rovatékokba egymás

W

mellé

helyeztetnek a kelme szélessége irányában. E rovatékos
vezeték LL' körszelvényalakú 8

két részbl áll,
amelyek
áUványhoz vannak

KK

erslt\-e.

Az LL'

vezetékek között
van a láncfonal.

Az

W vetélk alsó

részén

ütközk

vannak, amelyekbe a pp'-re ersí-

rev anyagnak képzelend, mert csak ily esetekben tett és félkörben
tartja meg egyenes vonalú helyzetét, máskülön- ide-oda leng qq'
ben enged a vetülék feszültségének s a ^. ábrában karok ütköznek s
eltüntetett elhelyezést veszi fel. Ezen ábrákon így a vetélket
részbl L' részbe

L

s visszavezetik.
áttolást az

Ezen

EI7 rudak

4.

ábra.

szete.

A

A bobbinet-^p

haránt 'metvetélö balról jobbra halad.

elmozdítják. A vetél mozgásával egyidejleg a
láncfonalak is jobbra-balra mozognak. Ha pl. a
vetél odamenve, a fonal jobboldala mellett haladt volna, úgy a láncfonal, mieltt a vetél
is

visszamenne, jobbra húzatík s ezáltal
ábra.
Bobbinet-kelme Idfeantre.
1.

két vetülékrendszer látható

2.

ábra.

Bobbiaet-kelme luán.

az eg3rik, t. i. a b, b',
a másik, c, c',
("-vei jelölt jobbról balra. A vetülékfonalak száma
legtöbb esetben kétszerese a láncfonalak számának, némely árúnál pedig megegyezik a láncfonalak számával. A vetülékfonalak egymással kapcsolatban ugyan nem állanak, de az egy irányban
haladó fonalak egy idben fonódnak a láncfonalak
körül, miért is minden vetülékfonal külön hen:

fe"-vel jelölt balról jobbra halad,

a vissza-

men vetél ezen fonalat
baloldalon éri, tehát már
félig körülfonta, erre ismét babra halad a láncfonal
ekkor a vetél
ISmet jobbról én, tehát vetélö jobbról balra balad.
már teljesen körülfonta.
jel fésk
A körülfonódott vetélfonalat az
oly m^asságra emelik, hogy a keletkez hézagok egyenlk, illetleg szabályosak. A B.-nek számos válfaja van. Készül sima és mintás kivitelben, ez utóbbihoz a B.-gép Jacquard-géppel sze-

^

^^S^-^ráS^Í^A

NM

;

Bobbio
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—

Bobizáció

Ha a B. sávok alakjában készül, jesít. Vele hordja szét a szél ezeknek a növéneve Bntoilage.
nyeknek gyümölcsét mindenfelé. A B. lehet taBobbio, B. ker. és püspökség székhelye Pavia padó szerv is (1. Farkasfog) vagy nem engedi a
olasz tartományban, a B. és Trebbia összefolyásánál, a Penice hegy lábánál, (i9oi) 4848 lak.
Eredetét ama kéziratgyüjteményérl híres kolostornak köszöni, amelyet Szt. Columban, Luxeuil
reltetik fel.

apátja, 612. alapított. 1743-ban került Ausztriától

Szárdiniához.

Bobby,

Bob.

1.

Bobda, nagyközség, 1. Papd.
Bobenhausen a. m. Babenhausen

(l. o.).

Bober, az Odera legnagyobb mellékvize az
Oriás-hegység sziléziai oldalán ered B. falunál,
260 km. hosszú folyás után Crossennél torkollik.
Jelentékenyebb mellékvizei balról a Zacken és
;

,

1.

ábra

Queis, jobbról a Sprotte. Nem hajózható és nem
tutajozható. Róla kapta nevét a B. -hegység, a
Hirschbergtöl B.-ra fekv Ny.-i része a Katzbach-

hegységnek.

Boberella

(qöv.), 1.

2.

A

:

ábra.

ábra:

3.

bóbita formál.

gyümölcsöt a vízbe lemerülni stb. A B. a fészkes
növények hiányzó csészéje helyét foglalja el, ezért
is egyéb összehasonlító alakos fejldéstani okból átala-

Zsidócseresznye.

Boberg, Gustaf Ferdinánd, svéd építész, szül. kult csészének kell a B.-t
Stora Kopparbergben 1864 ápr. 11. A régi svéd tekinteni. L. még Kaszat.
építészetet véve alapul, B. a modern svéd építé- B. állattani értelemben nészet legkiválóbb képviselinek egyike. Müvei kö- mely madár fején búbosán

—

zül kiemelendk a stockholmi városi villamossági müvek palotája (1892) az 1897-iki stockholmi
kiállítás fbb épületei ; az 1900-iki párisi világ:

;

álló toUbokréta.

Bóbitás fürj
fürj (Rollulus),

v.
1.

bokrétás
Rulul.

Bóbitás gyöngytyúk
svéd pavülonja a stockholmi új postapalota (1904) a malmöi postapalota (1906) stb. (Numida eristata Pali.), 1.
B. mint iparmvészeti tervez is nagy szerepet Gyöngytyúk.
4. ábra.
játszik és rézkarcokat is készít.
Bóbitás halak (áiiat), 1. LoA gyermekláncfö vacokja
Bóbics, hágó Háromszék vm.-ben, a Magyaros photes.
a bóbitás gyümölcscsel.
hegytömegben, Ojtoz közelében 1788. a székeBóbitás kacsa v. császárlyek itt a törökök ellen gyzelmes csatát vívtak, kacsa. A házi kacsának egy fajtája, melyet, ámbár gazdasági tekintetben is jónak mondható, jó
1849. pedig Pap Mihály az oroszok ellen.
Bobierrit (ásv ), víztartalmú magnéziumfoszfát, tojó és húsa ízletes, mégis inkább díszszárnyasfehér gumók a guanóban, lelhelj^e Mejillones ként tenyésztenek. Föjellege, hogy fején húsos
(Chile).
búbot visel, mely nagyon finom pelyhes tollazattal
van benve. Két változata van a sárga bóbitás,
Bobillier (ejtsd: bobiilyé), Marié, 1. Brenet.
Bobina. A drótköteleket, melyekkel az akna- mely, kivéve a bóbitát, sárga toUazatu, de a
szállítás történik, rendesen gömbölyre, de néha gácsér fakósárga
a fején, a nyak fels oldalán
a jérce
szalagszerüen laposra is készítik. A gömböly kö- és a vállakon sötétebb árnyalattal
telet henger- vagy kúpalakú dobokra szokták te- chamois-sárga; afeJiér bóbitás tollazata hófehér.
kerni úgy, hogy kötél kötél mellé jut a dob felü- Edzett, igénytelen fajta, melynek tenyésztése
letén a lapos kötelek azonban ily módon göngyö- nagy gondot nem igényel.
lítve rendkívül hosszú dobokat kívánnának
Bóbitásmadár (Gorythaix leucotis Rüpp. áiiat),
ezt
elkerülendk, az ilyen köteleket egymásra gön- 1. Corythaix.
gyölítik egy igen kis átmérj dobon. A göngyölet
Bóbitás sas (Sjnzaetus, áiiat), 1. Sasfélék.
átmérje így minden tekerödéssel nagyobbodik s
Bóbitás tyúkok, a toUbokrétás fej tyúkok
hogy a kötél tekerödései egymásról le ne csúsz- több fajta tartozik e csoportba. A B. homlokhassanak, mind a két oldalon sugár irányában csontjából egy kis kiemelkedés van s ezen fogkiálló karok vezetik ós tartják a kötelet a kell lal helyet a tollas bóbita. Megkülönböztetnek üshelyen. A kis dob és e karok együtt B.-nak nevez- tökös és valódi B. -at az elbbiekhez tartoznak
a kicsiny, hátraálló toUbokrétájú tyúkok (mint a
tetnek.
Bobingen, közs. Schwaben bajor ker. Schwab- Breda, La Plöche), az utóbbiakhoz a nagy, teljes
münchen (ettl 12 km.-nyire) j.-ban, a Sinkel és bóbitája s többnyire szakállal biró tyúkok (Houdan, Créve-coeur, padovai és a török v. szultán
vasút mellett, (1905) 2128 lak.
Bobinoir(franc., ejtsd bobinoir), a féstisgyapjú- tyúkok). L. még Taréjos tyúkok.
Bobizáció. A XVI— XVII. sz.-ban teoretikusok
iparban alkalmazott hengeres nyujtógép ós szövgyárakban alkalmazott csévelgóp francia neve. és zeneszerzk különböz neveket ajánlottak az
Bóbita, (növ., magüstök, 1. az ábrákat ; pappus), alapskála 7-ik fokának megjelölésére, még mia fészkes növények és valerianaceák termesének eltt a mai si névben megállapodtak. E javaslatetején levszöiTistök vagy más pikkely-, korona-, tok gyjtneve B. De értjük alatta a skála val<ikiállítás

;

;

;

:

—

—

,

;

;

:

:

párkányféle stb. képzdmény. A B. a rendesen mennyi fokának különböz elkereszteléseit is,
aprószemú termésen nevezetes biológiai célt tel- szemben az arezzói Guidó-fóle szó tagokkal (1 Arez.

—

:

—

Bobo
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zói szótagok). Az ide tartozó rendszerek : 1. bocedizácxó V. loces belfficae, Waelrant rendszere, amely
1600 elótt Belgiumban elterjedt (Im), ce, di, ga, lo,
ma, ni, A. m. e, d, e, f, g, a, h); 2. b€bizáció,EiXzler rendszere, 1628 (lA, Be, Ce, De, mE, Fe, Ge
a.

m.

a, b, c, d, e, f , g)

3.

;

damenizáció, Graun jn-

vaílata 1750 (da, ine, ni, po, tu, la, be).
zött a régi szolmizáció 0- o.)-

Bobo

De gy-

—

Bobslelgrh

tányságban, Óatici vasúti állomás közelében, a
Trsztenica völgyében. Egykoron a boszniai bánok
és királyoknak volt székhelye. Bosznia utolsó királya Tomasevics István 1460- székhelyét Jajcába
tette át, mivel B. a törökök támadásainak nagyon
ki volt téve. De végzetét evvel elhárítani nem
tudta, mert 1463 máj. 22. Rad;ik várkapitány IL
Mohamednek a várat feladta a szultán az ersséget leromboltatta és Radakot lefejeztette.
;

a spanyol vígjátékok bohóc
alakja, azonos vele a Gracioso (1- o.)Bobora, 1. Bábavár.
(spanyol),

Bobovnik (növ.),
Bobr V. Biebrz

1.

Calla.

bjebas), a Narev folyó melBobornkin. Péter, orosz író, szül. Nyizsnyij- lékfolyója Orosz-Lengyelországban, a grodnói
Novgorodban 1836 aug. 27. elókelö nemes család- kerületben, 150 km. hosszú, az Augusztovszkijból. Slár fiatal korában több nyelvet tudott s aszép- csatoma a Njemen folyóval köti össze.
Bobrek, közs. Oppeln porosz kerület Beuthen
müvészetekben is jártas volt. Kazánban és Dorpatban tanult s nevét elsó drámáival tette ismertté, (ettl 3 km. -nyire) j.-ban, a Beuthen és vasút melköztük az Odnodvorec Ihétszilvafás nemes), mely- lett, (1905) 5950 lak. kohókkal, ammóniák- és bennek legnagyobb hatása volt. Aztán Szt.-Pét©r\'árra zolgj'árral.
Bobrikov, Nikolaj Ivanovics, orosz tábornok,
ment s nemsokára megkapván örökségét, 1863.
saját kiadásában egy közlönyt szerkesztett: Bib- Finnország kormányzója, szül. 1838., megöletett
liotéka dl jíi cteni ja (Olvasó könj-vtár) címen. Ké- Helsingforsban 1904 jún. 16. Korán emelkedett

ejtsd

.-

;

sbb

a közlöny megsznvén, kizárólag az iroda-

lommal

foglalkozott.

elbeszélései, regényei,

Egymásután

meg

jelentek

melyek közt kiválóbbak

Esteli áldozat. Szolid jóltevók, Cübuljka doktor,

Kitajgorod (Khinaváros, Moszkvának egjók vá(Egy az új emberek közül).
Na uscerbé (Meredek felett) stb. VasziMj Tjerkin
c. regénye az orosz állapotoknak kíméletlen feltárása miatt hazájában, de külföldön is nagy feltnést keltett. Ö.sszegyüjtött müvei megjelentek
Szt. -Pétervárt 1885—87 (12 köt.) és újra 1897.
1900. a szentpétervári akadémia tiszt, tagja lett
Bobory Károly, kat. áldozópap és politikns,
szül. Pesten 1807 márc. 31., megh. Nagykátán
1879 jún. 15. Olyan családból származott, mely
1848. szívvel-lélekkel csatlakozott a szabadságharc ügyéhez. 1 835-ben a keleti nyelveket tanította a pesti egyetemen, 1846. ceglédi plébános
rosrésze), íz no^-ych

magas katonai rangra. A testrcsapatok s a szentpétervári hadkiegészít kerület vezérkari fnöke
s a cár hadsegéde volt. 1898 aug. 29. történt kinevezése óta Finnországban erszakos módon buzgólkodott az ország russziflkálása terén, ezért egy

nev finn ifjú agyonltte.
Bobrinec, város Kherszon (ettl 193 km.-nyire)
déloroszországi kormányzóságban, a B. partján,
(1897)14,352 lak. dohánygyártással.Közelében sok
Schaumann Eugen

;

kurgan látható.
Bobrka, B. kerületi kapitányság székhelye Galíciában, 31 km. -re Lembergtl, vasút mellett, (i90o)
5315 lak. vászonszövéssel.
Bobró, kisk. Árva vm. námesztói j.-ban, (i9io)
1288 tót és német lak. postahivatallal, u. t. Szlanicza. Lakói jó vásznat sznek s azzal a külföldön
;

;

is

kereskednek.

Bobrov, B. kerület székhelye Voronezs orosz
lett 8 1848. nyarán ó készítette el Kossuth híres kormányzóságban, a Bitjuga és vasút mellett
ceglédi utazását, ó volt az, aki a váci káptalan 100 km.-re Voronezstl, (i897) 3871 lak.; gyüviselkedésének ellensúlyozására jún. 21. értekezletre híN'ta a kat. papokat, hogy a szabadságharc
mellett való húségre buzdítsa. A fegyverletétel
után 15 évi várfogságra ítélték, de 1857 májusában kegyelmet kapott. 1869-ben képviselvé választották Cegléden, 1875. pedig nagykátai plébános lett. B. a széls radikális ellenzék híve volt és
szabadehü egyházpolitikai nézeteivel nagy feltnést keltett. Irt egy röpiratot a Polgári házasságiról címmel.
Bobosan (iiiat),a goge (Bucerosplicaius Forst)
nevá szarvascsörú madár neve a Szunda-szigeteken.
Bobot (Boboth),tísk. Trencsén vm. báni j.-ban,
u. t.
(1910) 610 tót és német lak., postahivatallal
Bercsény. Van papii^ára, mely kizárólag csomagolópapírt készít
Bobota, adók. Szerem vm. vnkovári j.-ban,
:

Í1900)

2140 horvátszerb

lak.

;

postahivatal, u.

t.

Borovo.

Bobótszabadja, kisk. Trencsén vm. báni j.-ban,
368 tót lak. u. p. Bobot, u. t. Bercsény.
Bobovac, l.adók. Zágráb vm.kostajnicai j.-ban,
'19001 1184 horvát-szerb lak.: u. p. és u. t. Sunja.

h9io)

2.

B..

;

várrom Boszniában, Sarajevo keríileti

kapi-

mölcstermesztéssel

;

faggyúolvasztókkal.

Bobrovnik, kisk. Liptó vm. liptószentmiklósi
j.-ban, minikkel és Tvaroznával Hódosfalva (L o.)
néven egyesit.
Bobrujszk, B. kerület székhelye Minszk (ettl
173 km.-njóre) orosz kormányzóságban, a Berezina és Bobrujka összefolyásánál, vasút mellett,
élénk gabona- és fakereskedés(1897) .35,177 lak.
sel. B. vár kb. 1 km.-nyire van a várostól. I. Sándor
cár építtette 1897-ben felhagj-tak vele. 1902-ben
a várost nagy tzvész pusztította.
Bobrzyn^, Michael, lengyel történetíró, szttL
Krakóban 1849 szept 30. 1877-ben u. o. a német
és ó-lengyel jog egyetemi tanára lett. 1885 óta az
osztrák reichsratnak és a lengyel klubnak befomunkája Lengyelorlyásos konzervatív tagja.
szág története (Dzieje Polski, 4 köt Varsó 1879,
oroszra lefordította Karjejev) B.
3. kiad. 1885
a lene munkájában szokatlan szigorral ítéli
gyelek múltját. Mecrlrta továbbá a német és lengyel jog történetét iKrakó 1876). 1908-ban Galícia helytartójává nevezték ki, amit különösen
a rutének vettek zokon, kik vaskezétl tartottak.
;

;

F

;

;

m^

Bob«lei|^b(ang.,
szán. Két szánból

bobsaié), kormányozható
melyek elülsje forgó aljjal

ejtsd

áll,

:

—

Bobula

elforgatható. Kanadából származik, ahol szálfa
szállítására használják. Szokásos a szánsportnál
is s már nálunk is szerepel.
id., építész, szül. 1844 márc.
megh. 1903 nov. 15. Budapesten, ósi lengyel nemesi családból származott,
mely a XVII. sz.-ban telepedett le a felvidéken.
1863-ban építmesteri oklevelet kapott s mint
ilyen végezte a budapesti megyetemet. Ezután
hosszabb tanulmányi utat tett a külföldön, majd

Bobula,

1.

János,

15. Liptóújváron,

Budapesten telepedett le.Tevékenységének és sokoldalúságának kiváló jelét adta az 1885-iki országos általános kiállítás épületeijiek tervezésével
és építésével. Megalapította az Építési ipar Isipot,
majd az iparosmozgalmak ébrentartására a Magyar Ipar- és Kereskedelmi Közlönyt. Számos
közgazdasági irányú cikket írt s a magyar iparügyröl nagyobb önálló müvet Magyarország
ij)arügye címen (1890). Késbb megalapította az
Építészeti Szenile folyóiratot. 1889-ben a lublói
keríüetben orsz. képviselül választották.
2. B. János, ifj., építész, az elbbinek fia, szül.
1871 febr. 24. Budapesten. Tanulmányait a budapesti megyetemen végezte. 1893-ban a kormány
Észak-Amerikába és Angolországba küldte a kiállítási és higiénikus építkezések tanulmányozására. Ez útjáról terjedelmes jelentésben számolt
be. Nagyobb építkezései a szabadkai, nyíregyházi,
esztergomi és kézdivásárhelyi közkórházak nyilvános pályázaton sikert aratott a trencséni vármegyeház, munkácsi és szamosújvári városházak
terveivel. Nevezetes alkotása a debreczeni új gör.
kat. templom is. Atyja halála után átvette a Budapesti Építészeti Szemle szerkesztését. Számos
cikket írt a napilapokba és szakfolyóiratokba.
;

Bocage (franc, ejtsd: bokázs) a. m. cserje, liget.
Több franciaországi vidék neve B. breton (most
a dópartement lUe-et-Villainehez tartozik); B.
champenois (départ. Marne) B. normand v. B.
Pecheron (départ. Calvados) B. vendéen (départ.
:

;

;

Vendée).

Bocage, 1. Barhosa du Bocage.
Bocanjevci, adók. Vercze vm. eszéki j.-ban,
vasüti ál(1900) 958 horvát-szerb és magyar lak.
;

Valpó.
Bocatins János, kassai fbíró és iskolaigaz-

lomás, u.

p.

és u.

Boccaccio
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t.

Wetzschauban (Lausitz) 1549., megh.
Magyar-Bródon, Morvaországban 1621 okt. 31.
Eredeti neve Boch volt Horváth Mihály tévesen
tartotta Bogáthynak. Az 1580-as években jött
Magyarországba s 1594. az eperjesi koUégium rektorává lett. 1598-ban Rudolf magyar nemességre
emelte és koszorús császári költ címmel tisztelte meg. A következ évben Kassa város tanácsa meghívta az ottani iskolák vezetésére s a
gató, szül.

;

vezetése alatt érte el virágzákassai iskola az
sának tetpontját. 1603-ban városi fbírónak is
megválasztják s ezentúl «rector utriusque reipublicae»-nak írja magát. 1604-ben a kassai
Szent Erzsébet templom erszakos elvétele ellen
protestáló küldöttséget vezeti Prágába Rudolfhoz. Audienciát azonban nem nyert, a következ
évben természetesen megnyittatta Bocskai hadai
eltt Kassa kapuit s mint szabadítót üdvözölte.
Ettl fogva Bocskait követi diadalmas útján, ki B. -t
Németországba küldi a protestáns fejedelmek szö-

vetségének megnyerése végett. Mivel azonban
császári útlevele nem volt, Henrik braunschweigi
herceg elfogatta s kiadta a császáriaknak, kik
élethossziglani börtönre ítélték. Öt évig sinylett
már a prágai tömlöcben, midn a várban cselédnek
felesége módját ejtó annak, hogy maga
állott
vihetett ebédet a rabnak s ez alkalommal kenyérbe
rejtve egy kötólhágcsót juttatott kezébe, melynek segélyével B. még azon éjjel megmenekült.
Prágából Kassára ment, hol ismét megkínálták a
azonban csak az iskola igazfbírói tiszttel
gatását vállalta el. Nevelési rendszerének jelszava: «non scholae, sed vitae discimus». (Nem
az iskolának, hanem az életnek tanulunk.) Ennélfogva a legfbb súlyt azon dolgok tanítására fektette, melyek a polgároknak szükségesek, ha esetleg elöljárókká lesznek. Bethlen Gábor fejedelem
mindjárt trónralépte után szemet vetett reá s a
gyulafehérvári nagy könyvtár révé tette. Egyszersmind azonban diplomáciai fontos megbízatásokban is sren alkalmazta. Utolsó útját is
éppen a fejedelem érdekében tette, midn utóiérte a halál. Müveit latinul írta; ezek alkalmiak, de van közöttük egy-két történelmi,
jogi és pedagógiai tartalmú is.V. ö. Tóth Lrinc,
B. (Kassai fg. Ért. 1884-85).
Bocca(ol., ejtsd bókká, több. bocche) a. m. száj,
torkolat, folyótorkolat, tengeröböl, hegyszoros;
vulkánoknak olyan melléknyílása, amelyen izzó láva ömlik ki. Egy-egy vulkánnak több
B.-ja is lehet.
B. chiusa (a. m. csukott szájjal),
a zenében a dörmög, búgó hang.
Boccaccino (Boccaccio), olasz fest, szül. 1467
körül Ferrarában, megh. 1524—25 közt Cremonában. Valamelyik ferrarai festnek, Robertinek
vagy Panettinek mhelyében tanult késbb a
velenceiek, elssorban a Belliniek, Cima és Giorgione irányították mvészi fejldését, amirl a
velencei akadémiában lév s Szt. Katalin misztikus eljegyzését ábrázoló jegyzett képe is tanúsa cremoi székesegyház falfestkodik.
mény-sorozata, melyen 1506., 1508. és 1510— 19-ig
dolgozott. A cremonai iskolához szokták számítani. Sokáig neki tulajdonították egy ismeretlen
utánzójának, az ú. n. Pseudo-B.-nak mveit.
Boccaccio (ejtsd: bokkáccso), Giovatiní, a legnagyobb olasz írók egyike, szül. Parisban 1313
elején, megh. Certaldóban 1375 dec. 21. B. apja
Boccacci di Chellino, anyja egy Johanna nev fiatal
volt. A üú, kinek neve egyrészt az anyjápárisi
nak (Giovanna), másrészt az apjának (Boccacci)
keresztnevébl alakult ki, Firenzében kezdett iskolába járni. Tehetsége korán nyilatkozott és már
hét éves korában kezdett verselni. A nagytekinis kalmárrá
tély keresked és bankár apa
akarta nevelni; így került a tizenegyéves B.
Nápolyba, a gazdag kereskedvárosba. Itt töltötte B. serdül és ifjúkorát. Minthogy azonban a
kereskedi pályát sehogy sem tudta megkedvelni,
atyja engedelmével a kánonjog tanulmányozásába fogott. B. a nápolyi egyetemen hat évet
vesztegetett el nem sokat foglalkozott a jogtudománnyal inkább versírással és mulatozással tölis sotötte idejét. Mint sok más nagytehetség,
káig keresgélt, tétovázott, míg igazi hivatását
megismerve, a régi irodalom tanulmányozásába

h

;

:
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—

;
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merült és életét a tudománynak és a költészetnek szentelte. Szívesen látták Róbert király
könnj' erkölcs udvaránál is, ahol akkor serdült
hajadonná Johanna, Endre magyar herceg késbbi neje, akinek alakjával gyakorta találkozunk B. müveiben. Róbert királynak egy törvénytelen leánya volt az az Aquinói Mária
grófnó is, akivel B. évekig tartó szerelmi viszonyt sztt ós akit müveiben Piammetta néven
ünnepelt. 1339—41 körül apja visszahívja Firenzébe. Az ezután következ tíz é\Tól nincsenek
biztos adataink. Volt Ravennában és 1348. Forliban. Lehetséges, hogy ez idben megfordult Nápolyban is. Hogy a dögvész ideje alatt ott volt-e,
nem állitható bizonyosan lehet, hogy csak hallomásból irta le a pestist annyi azonban bizonyos,
hogy Firenzébe csak a dögvész után tért \issza.
Ebben az évben (1348) vagy a következben meghalt B. apja, s ezentúl mostohaöccsérl, Jakabról
is gondoskodnia kellett. Mária grófn is elhalá;

;

lozván. költnk szakít eddigi ifjúkori könnyelmségével és ezentúl teljesen a tudományolmak él.
Életét új és helyes irányba Petrarca barátsága
terelte, akit Firenzében 1350. vendégül lát s akivel soha ki nem alvó, bens barátságot köt. Polgártársai nem késtek nagy tehetségét megbecsülni és igen gyakran küldték követül a pápához, vagy más fejedelmekhez. 1373-ban Firenze
városa azzal bízta meg, hogy nyilvános felolvasásokat tartson Dante Divina Commedia-járól.
De nem sokáig felelhetett meg e tisztének betegeskedni kezdett s csakhamar meg is halt.
Munkái részben olasz, részben latin nyehnlek.
Az elbbiek ismét részben verses, részben kötetlen formában vannak írva. Verses munkái közül
szerelmes dalai (Rime) kisebb jelentségek. Annál nevezetesebbek elbeszél versei az Amorosa
Visione (Szerelmi látomás), egy némileg Dante
Divina Commediájával rokon
;
a Teseide c.
heroikus eposz a Filostrato c. lov^éposz, mely
Troilos és Chryséis (Cressida) történetével foglalkozik végre a Ninfale flesolane c. 500 stanzára
terjed bájos idill. Olasz prózai munkái közül
megemlítjük a Filocolo-t, melyet, nem nagyon
szerencsés kézzel, a Flor és Blancheflor kedvelt
históriájából alkot, az Ameto-t, mely egy allegorikus pásztoridill keretében a hét kardinális erén jn;
ünnepli és végre a Fiammettát, B.-nak a Decamerone és a Filostrato után talán legszebb alkoa modem pszichológus regény 1^tását. Ez a
érdekesebb elfutója; egy kedvesétl elh^yott
asszony beszéli el benne érzelmeit, ama korhoz képest csodálatos analizáló finomsággal és igaz-

forgó adomákból, részint más írók könyveibl
merítette a száz elbeszélés tárgyát, természetesen mvészi öntudattal gyúrva át az idegen
anyagot. Ama kezdetleges históriák után, melyek
B. fellépte eltt jártak, óriási haladást mutatnak
ez elbeszélések, mert bennük a t(^bé-kevó8bbé
komplikált mesék drámai gyorsasággal vannak
eladva, az elbeszélés hangja mindig a tálából
fakad és százféleképen módosul, a toscanai paraszt nyelve egyszerre numerózus és ritmikus
mprózává emelkedett, és mert bennük annyi új
alak teremtdött, amennyit Dante után és Shakespeare eltt senki sem alkotott. Ez elbeszélésekben
végre a sok egyes vonás a XIV. sz. magánéletének virtuóz rajzává egyesül. A Decamerone
egyike a világirodalom legolvasottabb, legtöbbször lefordított, legtöbbször kiaknázott munkáinak. A magyar irodalom néhány XVI. és XVU.
sz.-beli históriája is részben közvets'e, részben
közvetlenül belle merítette tárgyát: Enyedi
György Gismund és Giszkardja, Istvánffl Pál
Volter király históriája, Vasfay Gáspár Vitéz
Francisco históriája. Veres Gáspár Két nemes
ifjú stb. (V. ö. Heinrich Gusztáv, B. élete és
vei, 1881, hol a magyar földolgozások is tárgyalvák.)
Boccaccio mint a humanizmus elharcosa is
nagyon kiváló. Latin munkái nagyban gyarapították a XrV^. századnak a klasszikus ókorról
való ismereteit.

m-

bvdal<nn.

;

:

m

m

A B.-ra vonatkozó

óriási irodalmat illetóleg lásd

Kannale della Letteratara italiana, VI.,
müvei közül csak a Decamerone van meg magj-amltBpestés Bécs): 1909. Brassóban, a korán elhányt Bokor
Jánosnak fordításában a Decameronnak teljes és hü magyar
D'Anoona és Bacci
373.

— B.

:

kiadása Jelent meg. A mQ elején 6. terjedelmes életrajsát
adja a szerz. Figyelemreméltó a Decamerone olasz kiadásainak rengetegébl a Mantella Profami szerkesztésében megjelent kiadás (Napoli, Biderí 1905), melynek I. kötete ai
if Jóságnak, n. kötete a felntteknek való novellákat tartalmazza, együttesen pedig az egész Decamerone-t nyiijt;]^.

—

Bocca della Terita

;

;

Boccallnl

(olasz,

«az igazság

száján). így nevezik a mostanság Rómában, a
Santa Maria in Cosmedin templomban rzött, kö-

böl faragott, életnagyságnál nagj'obb, ókori római
álarcot. A középkorban azt beszélték róla, hogy a

régi rómaiak, midn esküdtek, az álarc tátott szájába dugták a kezüket s a hanüsan esküvnek
kezét a száj nem ereszté szabadon. Rómában az
elbb említett Mária-templom és a Vesta -templom
között elterül tér neve ma i3 B.
Bocca di Cattaro, 1. Bocche di Cattaro.

sággal. Itt kell

Boccale (ol. a. m. korsó, lat. poctUum), folyadékmérték borra, pálinkára és olajra, kiílönösen
Fels- és Közép-Olaszországban volt használatos.
Nagysága városonként és vidékenként 0-5— 2-683

rajzát,

1.

még megemlítenünk B. Dante -életmely a nagy firenzeinek els biográfiája, és
az Infemo els tizenkét énekéhez írt nagybecs
kommentárjait.

közt váltakozott.
Boccalini, Traiano, olasz

B. legfontosabb mve, amely nemcsak a világ
legtávolibb helyeire vitte el hírét, hanem egyúttal érték dolgában minden idk ^yik legszebb alkotása, a Decamerone (tlz nap). E
hét leány és három ifjú, akik a pestis ell egy
Firenze közelében lev villába menekültek, tíz
napon át mindennap egy-egy elbeszélést mond el
eg>Tnásnak, mindennap más-más irányút. B. részint a népies hagyományból, részint a közszájon

mben

író, szül.

Loretóban

megh. Velencében 1613 nov. 26. Tanulmányait Padovában és Rómában végezte. Rómában
tanított, VIII. Kelemen pápa alatt több egyházi
birtok kormányzója, késbb a kormányzósági törvényszék bírája volt. Majd Velencében vonta meg
magát, ahol egy évi tartózkodás után meghalt.
Az a híresztelés, hogy a spanyol kormány mérgeztette meg, valótlan. B. a publicisztikai irodalom megalapítójának mondható. Híres munkájában, a Ragguagli di Pamaso-ban (Venezia, 1» cen1556.,

;

Boccaporta
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turial612; 2* centuria 1613) korának politikai egyes helyeken erdök védik. V. ö. Vrbanié,
és irodalmi elítéleteit ostorozza, kárhoztatja a Gesch. d. B. d. C. (Zágráb 1887) Thyard-Laforest,
spanyol uralmat és biztatja kortársait, hogy ráz- Die B. d. C. (Spalato 1898).
Boccherini, Luigi, olasz zeneszerz, szül. Luczák le a szégyenletes igát. E mü nagy feltnést
keltett. Nagy hatással volt nemcsak az olasz caban 1743 jan. 19., megh. 1805 máj. 28. Manfredi
írókra, hanem a külföldiekre is. A mi Zrínyi Filippino hegedmvésszel Parisba ment, ahol
Miklósunknak is kedvelt olvasmánya volt. V. ö. nagy tetszést arattak vonós hangszerekre írt triói.
Körösi Sándor, Zrínyi és Machiavelli (Bp. Athén. Onnan 1768. Madridba került. 1 785-ben királyi udvari zeneszerz lett, 11. Frigyes Vilmos porosz ki1902, 10—11., 59. és 110. lapjain).
rály pedig évi járadékot fizetett neki azzal a kiköBoccaporta (ol., tenger.) a. m. gádor (1. o.).
Boccardo, Gerolamo, olasz nemzetgazdasági téssel, hogy évenkint egy kamarazenei mvet
író, szül. Genovában 1829 márc. 16., megh. Rómá- komponáljon az
számára. De a század végén
ban 1904 márc. 20. 1848-ban az olasz független- helyzete igen rosszra fordult. A porosz király haségi háború harcaiban részt vett mint önkéntes. lála után (1797) az évi járadék elmaradt s egy
Korán magára vonta Cavour figyelmét. 1862-ben versenytársa Brunetti Gaetano a madridi udvara genovai egyetemen a nemzetgazdaságtan tanára, nál is megingatta állását, minek folytán a nagy1877. szenátor, 1888. államtanácsos, 1891. a köz- tehetség mvész egészen elhagyatva és nyomorigazgatási bíróság birája lett. Fmvei a Trattato ban halt meg. Hátrahagyott mvei egy Stabat
teorico-pratico di economia política (1853, 3 köt.), Mater s néhány kisebb szerzemény, amelyeket
említendk Storia del commercio (1866) Dizio- nagy eredetiség jellemez. 125 vonósötöst, 91 vonarío deli' economia política e del commercio nósnégyest, 54 vonóshármast stb. írt. Életírója
(1885—87, 2. kiad.) Dell' applícazione dei metodi Picquet, Notice snr la vie et les ouvrages de L.
quantítativi allé scienze economiche (1875) Le B. (Paris 1851) és D. A. Gern (1864).
banche ed íl corso forzato (1879) Sed riordínaBocchetta (ejtsd bokketta), La, 780 m. magas
mento delle banche ín Itália (1881) I principii hegyszoros a Liguri-Apennlnekben, a Noviból
delle scienze e deli' arte delle flnanze 1887). Ezek- Genovába vezet út kulcsa
ezért is több kisebb
hez csatlakoznak történelmi munkái: Antichitá ütközetnek (1746 és 1747) volt színhelye. Közeléromane e greche Corso di storia universale (5 ben a Valle di Bolee Verában igen szép márványt
köt.) Feste, guochi e spettacoli s néhány a ter- bányásznak.
mészettudományok körébe vágó dolgozat: La
Bocchézek, Cattaro város vidékén, déli Dalmánatura e 1' uomo Fisica del globo La terra e la ciában lakó vad ós rakoncátlan hegyi nép. 1869sua progressiva conquista, mely utóbbi magyarul ben a honvédelmi törvény behozatala miatt felláis megjelent Dungov István fordításában A föld zadtak. Megveretésük után Rodic tábornok megés fokozatos meghódítása címen. B .vezette a Nuova kötötte velk az államra nézve szégyenteljes knezEnciclopedia italíana új kiadását és adta ki a lací békét, melyben kiváltságaikat elismerte, a
Biblioteca deli' economista(14 köt.) 3. sorozatát.
rendes honvédelmi kötelezettség alól ket jóforBoccati, Giovanni da Camerino (tk. Giovanni mán felmentette és még pénzösszeggel is kedvesdi Pier-Matteo d" Antonio d Annutio), olasz kedett nekik. I. Ferenc József császár uralkofest, szül. 1420 körül Camerínoban. A Benozzo dásának 50-ik évfordulója alkalmával ugyan
Gozzoli, Filippo Lippi és Piero dei Pranceschi ha- a kormány közbocsánatot hirdetett, mely alól
tása alatt fejldött. Fként Perugiában dolgozott, azonban a katonai szökevényeket kivette, anélkül,
ahol 1445. polgárjogot nyert. Mvei sok formai hogy a helyi hatóságok ezt a Bocche népével
fogyatékosságot árulnak el, de azért kellemes tudatták volna. Az emigránsok tehát visszatérbenyomást tesznek. Festészettörténeti jelentsége tek, 8 a rendrség letartóztatta ket. Sok ügyabban rejlik, hogy az umbria-marchei vidéken gyel-bajjal sikerült csak az újra fészkeld népegyik közvetítje volt a firenzei hatásnak.
törzset lecsöndesíteni.
a belforti Madonna szentekkel és zenél anBocchus, 1 Mauretania királya. Vejét Jugurthát
gyalokkal (1468) a budapesti Szépmvészeti Mú- (1. 0.), Numidia királyát, Kr. e. 107 óta a rómaiakzeum egy másik jellegzetes Madonnáját (1473) kal szemben támogatta. Marius azonban kétszer
rzi.
legyzte s Sulla rábírta, hogy Jugurthát kiszolBocca Tigris (kínai nyelven Hu-inen, vagy gáltassa. Jutalmul Numidia egyrészót kapta.
Fur-man a. m. tigriskapu), a portugáloktól ered 2. J3., az elbbinek fla, Pompejus ellenségeivel tarneve a Szi-kiang vagyis Csu-kiang kinai folyó tott, amiért Caesar
királynak elismerte (Kr. e.
deltája egyik 4 km. széles ágának Kanton (1. o.) 49.). 46-ban, az afrikai háború alkalmával betört
közelében.
Juba országába, Numidiába, elfoglalta Cirtát, a
BOCClie (oL, ejtsd bokke), 1, BocCa.
ebbeli szolgálatát Caesar azzal jutalmazta meg,
Bocche di Cattaro, az Adriai-tenger mély, hogy Juba országának egy részét neki adta. Az
fjordalakú öble Dalmácia legdélibb részében. A Octavianus és Antonius közötti viszályban az
bejárat a Punta d'Ostro és a Punta d'Arza közt elbbinek fogta pártját, míg testvére, Bogud, Anvan. Az öböl kanyargásainál, a keskeny me- toniust támogatta. Octavianus ezért legyzött
dencék váltakozásainál és a környékét takaró testvérének mauretaniai birtokát neki adta. Megh.
délszaki növényzeténél fogva Európa legérdeke- Kr. e. 33.
sebb vidékei közé tartozik. Mélyebb medencék
Boccia (ol., ejtsd boccsA, a. m. golyó), azonos a
benne a Baja di Topla, a Teodoi-öböl, ÉNy.-i végé- francia cochonnet golyójátékkal. Egy golyót kiben a Risanoi,DK.-i végében pedigaCattaroi-öböl. dobnak célul, s a többivel ezt el keU találni. A mi
Ennek partján áll Cattaro (1. o.). Mélysége 42 m. gyermekeink is játszák.
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Bo««oniaL. (döv), a Papaveraceae (Mákfélék) tosabb mvei Die Kleinodien der heiligen römicsalád eénusza, melynek 4- faja melegvidékl nö- schen Reichs deutscher Nation nebst den Kronvény. Kertekben esryes fajait szabadban és hideg- insignien Böhmens, üngams und der Lombardéi
(Wien 1864), melyben behatóan foglalkozott a
házakban termesztik.
mag>'ar koronázási jelvényekkel is Geschichte
Bocedizáció. 1. BoMzáció.
der liturgischen GewánderdesMittelalter8(Bonn
Bochara, 1. Bokhara.
1856 71) Karls des Grossen Pfalzkapelle und
Bochari. 1. Bokhári.
ihre Kunschátze (Köln 1866—67). Die bysant.
Bochdan Jakab, 1. Bogdány.
Zellenschmelze der Sammlung Swenigorodskoi
Bócher, 1. Báchur.
c. mvében (Aachen 1896) újból foglalkozott a
Bócher, toUajnyelven ostoba, paraszt.
Bochkor (ejtád bocskor) KÓKoly, egy. tanár, m. magj-ar koronával és Kondakofif ellenében bikir. udv. tanácsos, szül. 18i7. Csiksomlyón. 1867- zonyította, hogy annak fels része nem a XI. sz.
ben az állami számvevség tiszti'iselöje lett. 1877- végén vagy a XIL sz. elején készült, hanem Szt.
ben magántanárrá habilitálták a budapesti egye- István korából való (1. Korma). A M. Tud. Akatemen, 1889. rendes tanár lett. Egy izben kép- démia 1872. küls tagjának választotta meg.
:

;

—

;

:

visel is volt. Munkája A gazdasági számtartás
rendszere (Állaniszámviteltan) 6. kiadása 1906.
jelent meg.
Bochmann, Chregor von, német fest, szül.
Nehatban (Estland) 1850 jún. 1. Düsseldorfban
Oswald Achenbachnak volt tanítványa és ott is
:

;

le. Hollandiában, Belgiumban és Estlandban festett képei festi, hangulatos módon
mutatják be az északi tájakat lakóikkal. Nyilvános gjöjteményekben láthatók Délhollandi hajó-

telepedett

:

gj^ár (1878, Berlin. National-Galerie) : A korcsma
eltt (1893, drezdai képtár); Hollandi tengerpart

Észt vásár
(1894, München, Neue Pinakothek)
(Stuttgarti képtár) stb.
Bochnia, B. kerületi kapitányság székhelye
Galíciában, a Rabov jobbpartján, Krakótól 48
km.-re, vasút mellett, (i90o) 10,071 lak.. Nagy
Kázmér lengyel király emlékszobrával cinntárgyak készítésével, élénk kereskedéssel. Fontosságát sóbányáinak köszönheti, amelyek 4 emeletben
324 m. mélj-ségre ereszkednek le és évenként
mintegj- 15,000 tonna sót szolgáltatnak.
Bocholt (Bochold), város Miinster porosz kerület Borken (ettl 17 km.-nyire) járásában, a B.-i
Aaés vasút mellett, (i9io) 26,409 lak., gót székes;

;

^yházzal; jelentékeny pamutfonókkal, szövkkel, fehérítkkel és vasöntkkel, sör-, gép- és cikóriasjártással. 7 79-ben N. Károly aWittekind vezérlete alatt álló szászokat itt legj^zte.

2.B,Hieronymus{\T{ÁnQ\QTragus),némeX\3o\Anikus, szül. 1498 körül Heidersbachban,megh. 1554
febr. 21. Hornbachban, hol lelkész és orvos volt.
1532-ben valószínleg protestáns hajlamai miatt
innen elzetett és Nassaui Ftüöp gróf kastélyában talált menedéket, míg késbb ismét visszatérhetett. Jelentós mvei New Kreüterbuch vom
:

Unterscheide, Würkung und Namen der Kreuter
so in deutschen Landen wachsen (Strassburg
1539) ; köv. kiad. Kreüterbuch 1564. V. ö. Meyer,
Geschichte der Botanik (IV. köt. 1857) ; Pritzel,
Thesaurus liter, botan (Leipzig 1851).
3. B.,Karl Ernst, német orvos, sziil. Lipcsében
1809. febr. 21., megh. 1874. febr. 19. Tanulmányait Lipcsében végezte s ugyanitt lett docenssé 1833. Fleg a boncolástani tanulmányokkal foglalkozott, írt egy boncolástani könyvet,
egy zsebkönyvet és atlaszt. A negyvenes évek
elején Bécsben és Prágában kórboncolástant és
fizikális diagnosztikát tanult s 1845. a kórboncolástan tanárává nevezték ki. Népszer iratainak
száma nagj' ezek neki mint konzultáló orvosnak nagy hírt szereztek, különösen a közönség
körében. Sürgette az egészségtan tanítását az
iskolákban, ismertette az emberi test szerkezetét, ennek ápolási módját s különös elnyét a
volt
tornázásnak. Nagyon elterjedt
Das
:

mve

:

Buch vom gesunden und Kraiken Menschen (Leipzig 1855, 16. kiad. 1897), amelyet több más mun-

Bocholt, lí^rarjzfon, német rézmetsz aXV.sz. kájával együtt magj'arra is lefordítottak.
végén Vesztfáliában, Bocholtban mködött. 55
4. jB., Kari, ázsiai utazó, szül. Kopenhágábibliai tárgj'ú metszete maradt fenn, melyeknek ban 1849 szept. 17-én. 1868-ban mint keresked
egy része eredeti, de sokat Schongauer miiveirl Angliába került és 1878. Tweedale marquis megmásolt. Önálló mvei németalföldi hatás alatt bízásából Szumatrára zoológiai tanulmányútra
nyers realizmust mutatnak.
ment, hol gazdag gyjteményt is szerzett. PártBochnm. város Amsberg (ettl 72 km.-nyire) fogójának halála hírére Jávába ment és innen
porosz kprületben, vasút mellett, az 1904. beol- a hollandi hel\"tartó megbízásából Bomeóba, hol
vasztott Hamme, Hofstede, Grumme és Wiemels- hosszabb ideig élt a dajakok között. Egészségének
haosen községekkel együtt, (mo) 136,916 lak., igen helyreállítása végett visszatért Európába, 1881.
élénk iparral különösen acél- és vaslparral, vas- újból Kelet-Ázsiába indult, meglátogatta Sziámot
harangöntvel, azonkívül dohány-, aszfalt-, alag- ós a Menam folyón fölfelé egész a független lao
:

08Ö-, tégla- és tapétagyártással, szén- és vasércbá-

nyászattal

;

nagyszer mnnkásjóléti intézmények-

I. Vilmos császárnak szobrával s több más
szobormvel, monumentális kúttal és Bismarck-

kel,

toronnyal

:

bányásziskolával.

Franz, német archeológus, szül. Burlscheidben 1823., megh. 1899 máj. 3. Mint kölni
plébános ós aacheni kanonok nagy tevékenységet fejtett ki az egj'házi archeológia és a Rajna-

Bock,

vidék

1.

memlékeinek

ismertetése terén.

törzs területéig vonult. 1886 óta svéd-norvég konzuli szolgálatban áll ée egy ideig Shangaiban helyettes konzul volt. Közzétett mvei : Reis in Oosten Zuíd-Bomeo (Haag 1881—87, 2 térképpel);
Head-huenters of Bomeo (London 1881) ; Temples
and elephants, through üpper Siam and Lao (u. o.
1884) ; En Normands opdagelsesreiser (Kristiania

Oriantalske EventjT (u. o. 1885).
Bockaa, község Zwickau szász közig, kerület
Legfon- Schwarzenberg (ettl 6 km -njrire) járásában a
1884)

;

;

Bockenem
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zwickaui Mulde és vasút mellett, (i905) 3716 lak,, kal hozzuk érintkezésbe, hogy széntartalmát elveszítse ennek következtében megsrsödik, gyúrpapir- ós kémiai iparral.
Bockenem, város Hildesheim (ettl 22 km.- hatóvá válik, s az így nyert vastömeg, melyben
nyire) porosz kerület Liebenburg j.-ban a Netté még salak van, a B.
Bocs, kisk. Kolozs vm. bánffyhunyadi j.-ban,
partján, (1905) 2435 lak., dohány- és hamuzsíru. p. és u. t. Nagykalota.
(1910) 800 oláh lak.
gyártással.
Bocsa, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. kisBockenheim, azeltt ktllönálló város, 1895
krösi j.-ban, (1910) 2994 magyar lak. postahivaóta Frankfurt am Main (1. 0.) része.
Bockhorn, község Varel (ettl 9 km.-nyire) tal, u. t. Soltvadkert.
Bocsánatkérés, mint büntetési nem a becsületoldenburgi j.-ban, vasút mellett, (i905) 3486 lak.,
sértés elkövetivel szemben alkalmaztatott s abtzegtelepekkel.
Bockinci, adók. Veröcze vm. alsómiholjáczi ban állott, hogy a sért kijelentette, hogy sértettet
j.-ban, (1900) 241 horvát-szerb és magyar lak.; becsületére vonatkozólag félreismerte s becsületességét elismeri. A B. az újabb büntetjogokban
u. p. Cmkovci, u. t. Dolnji-Miholjac.
Bocklet, fürdhely Unterfranken bajor kerü- már nem szerepel a büntetések között. Hazánkletben, 8 km. -re Kissingentl, 350 lak., vasas és ban szokásos volt, de nem oly megalázó formákénes ásványvízforrásokkal. V. ö. Werner, Bad ban, mint más nemzeteknél, hol többhelyütt térdelve s a hóhér jelenlétében kellett a sértettl
B. (Kissingen 18«3).
bocsánatot kérni. Nálunk a sért fél a bíróság
Bockold, Leideni János, 1. János.
Bockovec, adók. Belovár-Körös vm. körösi (városi tanács) tagjai jelenlétében ünnepélyesen
u. p. Sveti a sértett félnek kezét megfogva, azt a bíróság
j.-ban, (1900) 554 horvát-szerb lak.
által megállapított szöveg szerint megkövette;
Petar Orehovec, u. t. Körös.
Bocksbeutel, félreértésbl elrontott német ez volt az ú. n. követség, melyet a sértett elfogaszó. Eredetileg alnémetül Booksbüdel, t. i. Bücher- dott, azaz a követséget felvette. A B. körüli elbeutel, könyvtáska a középkorban igen szokásos járás célja abban állott, hogy a megkövet a bíbrburok, melyben fleg az értékes könyveket, de róság eltt tett fogadalom megtartására kötelezte
a hivatalos okmányokat is hordták. B célra hasz- magát, hogy ha azt megszegi, szigorú büntetés,
nálták a hamburgi tanácsosok is, kiket, úgy lát- vagy esetleg csak pénzbírság alá fog vonatni. Ez
szik, elsben neveztek B., azaz elavult, copfos ós- a kötelezés birói ítélet erej, tehát a fogadalom
diaknak, mert az seiktl öröklött brburokhoz megszegése esetén azonnal végrehajtható volt.
ragaszkodtak s a városi statútumokat hordták A bíróság eltti B. tehát tulaj donképen nem
benne. Ily értelemben már 1746. gúnyolták ki a egyéb, mint a feltételes elítélés intézményének
hamburgi színpadon Der B. c. bohózatban a ható- (1. 0.) egyik si alakja, 1. Ekklézsiakövetés. A B.nek egyébként a nevelésben van jelentsége.
sági copfot és slendriánt.
Bockshorn, Sámuel, pozsonyi, utóbb nürnbergi Szükséges ugyanis, hogy a gyermek belássa s
templomi karnagy, tudákos latin néven Capri- kifejezze szülje v. nevelje eltt elkövetett hibácornus, szül. 1628. A württembergi herceg 1657. ját s elnézést kérjen érte.
(peceatum
Bocsánatos bün v. hocsánandó
udvarához hívta karnagynak, s itt Stuttgartban
halt meg 1665 nov. 12. Zenemvei több mise, veniale), a kat. egyház tanítása szerint oly csekémotette, sarabande, szonáta, capriccio, allemande, lyebb bn, melynek elengedését gyónás nélkül is
courante Theatrum musicum (2 rész, 1669) Pro- el lehet nyerni bánat, imádság és jó cselekedetek
által, 1. Bün.
serpina elrablása c. kántáte stb.
Bock-sör, V. ászok-sör, 1. Sör.
Bocsár, nagyk. Torontál vm. nagykikindai
Bockum-Dolfís, Florens Heinrich von, porosz j.-ban, (1910) 2572 német, szerb és magyar lak.
politikus, szül. Soestben 1802 febr. 19.,megh. Völ- vasúti állomás, posta- és táviróhivatal.
linghausenban 1899 febr. 8. Elbb a birói és közBocsárd, kisk. Abauj-Toma vm. kassai j.-ban,
igazgatási pályán mködött, 1852. képviselnek (1910) 146 tót és magy. lak. u. p. és u. t. Enyiczke.
választották, 1861. a képviselház másodalelnöke
Bocsár - tiszahegyesi lecsapoló társulat.
lett 8 megalkotta a balközép pártot.
1863-ban Alakult 1887, oly célból, hogy Bocsár és Tiszamint a ház elnöke heves összeütközésbe került hegyes községek (Torontál vármegye) határában
Roon hadügyminiszterrel, aki magát a házszabá- 3371 kataszt, holdnyi vizes területet lecsapoljon.
lyoknak alávetni nem akarta. B. ekkor kalapját Csatornáinak hossza 26'0 km., töltéseinek hossza
fejére téve, az ülést felfüggeszté.l865-ben kilépett 7-9 km. Sirmán szivattyútelep emeli árvízkor a
az államszolgálatból, 1867 óta az észak-német, bels vizeket a Tiszába. 1900 végéig a munkála1884 óta a birodalmi gylésnek volt állandó tagja. tokba 82,000 K-t fektetett be. Szókhelye TiszaBockom-Verberg, község Düsseldorf porosz hegyes.
kertllet Kref eld vidéke j.-ban, (1905) 8085 lak., fémBocska (orosz, a. m. hordó), folyadékmérték
iparral, ölein- ós jóggyárral, selyemfestkkel.
Oroszországban
491956 1.
40 vedro
Bockwa, község Zwickau szász kerületi kapiBocska, kisk. Zala vm. kanizsai j.-ban, (i9io)
tányságban a zwickaui Mulde és vasút mellett, 506 magyar lak.; u. p. Zalaszentbalázs, u. t.
(1905) 3718 lak., szónbányászattal ós cipgyárral.
Gelse.
Bocs, a medve-kölyök elnevezése három éves
Bocakai-család. Régi magyar család, mely a
koráig, leginkább medve-bocs összetételben. — B.v. Boksa nemzetségbl vette eredetét. Megkülönbözbiica a kohászatban. Ha a nyersvasból kovácsol- tetend a Bácskai vagy Bacskói családtól, melyható vasat akarunk készíteni, a nyersvasat megol- lyel pedig rendesen össze szokták zavarni. Ez
vasztjuk és azután levegvel és oxidáló salakok- utóbbi család az Anarcsi Tegzesekkel együtt a
;

;

;

;

:
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;

;

;
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;
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Guth-Keled nemzetsé? zemplénvánnegyei ágából
származott els ismert öse András ispán fla Bácskai András 1282—92 körül említtetik, flai pedig,
ógj'mint Miklós, András és László 1330. jönnek
eló ehhez a családhoz
tartozott Bácskai Miklós, ki II. Ulászló korá:

;

ban egri prépost, majd
erdélyi püspök volt,
meghalt 1524., a dévai

múzeum birtokában

le-

v sírkövén határozottan a Guth-Keledek si
címere, a három ék látható. Bácskai

János

1565. zempléni alispán,
1569. pedig országgj-lési követ volt. A család, mely a bácskai Ujlaky
nevet is viselte, 1640 körül halt ki s utána Bácskán az anarc>si Tegzesek örököltek.
A bocskói és kismarjai B. els ismert se a
mondai Micbán, tkp. pedig a Boksa nemzetségbeli Simon ispán, kinek hat fla volt. A B. az
Agócsyakkal egjütt a harmadik fiútól, Dienestól
származik, ki 1271—90 közt említtetik. Simon
ispán ivadékainak 1329-iki osztályakor Dienes fla
Gtergely (1321 —42) többek közt a zemplénvmegyei
Bocskai-csalid címere.

—

Bocskai

megöletésében részest, számzte és birtokaitól
megfosztotta. B. erre Prágában maradt ós Rudolfnak az erdélyi ügyekben tanácsadója lett. Báthory András halála után (1599 nov. 3.) javait
visszakapta és elbb Nagy-Váradon, majd Debre-

czenben telepedett meg.
Básta zsarnoksága Erdélyben s Rudolf 1604-iki,
önkényesen alkotott törvénycikke (a híres XXn.lc), melyben megtiltotta a vallásügyeknek országgylésen való tárgyalását, továbbá Belgiojoso
kassai kapitány erszakos föllépése vele és a protestánsokkal szemben, elidegenítették Rudolftól és
a harc terére szólították. A törököktl is, Bethlen
Gábortól is biztatást vévén, 1604. az alkotmány
és a vallásszabadság megvédése végett fegyverre
szólította a nemzetet. Elször csak a szolgálatába
fogadott hajdúkra támaszkodott de csakhamar
köréje csoportosult egész Erdély és Magyarország.
Az erdélji vmegj'ék és a székelyek B.-t már 1605
febr. 21. Nyárádszeredán, a magyarországi rendek pedig ápr. 20. Szerencsen Magyarország ós
Erdély fejedelmévé kiáltották ki. E móltóságában
;

a török szultán Budára küldött athnáme jávai megersítette,sötkir. koronát isajándékozott számára

A török barátságát B. megtartotta de a kir. címet
és méltóságot elutasította magától. A szabadságért
fogott fegyvert, nem a koronáért. Mikor az uralkodóházat az a veszedelem fenyegette, hogy Ma-

Agócsot kapta s innen flai, Demeter {1329—55),
deák Dénes (1329—76) és László (1329—76) elébb gyarországot elveszítheti. Mátyás fherceg kierAgócsyaknak nevezték magukat, amely nevet szakolta lelki betegségbe sülyedt királyi bátyjától
László ivadékai egész a család kilialtáig (XVI. sz. a békealkudozások megkezdését s magát hatalmazközepe) megtartották, míg Demeternek László tatta fel az alkudozások vezetésére. Mátyás fhernev fiától származott Mihály és János nev uno- ceg a lengyelországi bujdosásából hazahívott Illéskái a XV. sz. kezdetén már a B. nevet viselték. Já- házy Ist^-ánt, a fölkel rendek eltt is népszer
nosnak három fia volt. László, Dienes és István
furat kérte meg a közbenjárásra. B. sem idegenDienesnek ugyanannyi György, László és István, kedett a békétl. A hatalom és szerencse el nem
míg a másik két fiú maradék nélkül halt el; kábította, önzése és nagyravágyása el nem tántoGyörgy 1478 körül élt, négy fla közül Simon (1493) rította a nemzet javától. A bécsi udvar szkkeblüa kismarjai ágat alapította, melybl származott a ségét és a maga hívei heves türelmetlenségét lefejedelem (1. B. István) ; János maradék nélkül gyzve, a fáradhatatlan lUésházy segítségével úgy
halt el Péter a razinai elnevet viselte, ágazata kötötte meg a bécsi békét 1606 júl. 4., hogy az mind
négy ízen át ismeretes, az 1598. élt Istvánig, ta- a nemzet jogait, mind az érdekeit teljesen bizlán ettl származik a Marosszéken él B., mely tosította. A békében Rudolf újra megersíti az alszintén egy Istvánhoz köti származását, kinek két kotmányt s a protestánsok szabad vallásgyakorlafia közül András Remetén, János pedig Demjén- tát megígéri, hogy a jöv országgylésen nádor
házán lakott Györgj- negyedik fla Gergely ala- fog választatni s hogy Mátyás fherceg magyar
pította a bocskói ágat, mely 1672. B. István zem- tanácsosaival és a nádorral egyetértésben fog heplénvmegyei fispánban halt ki. V. ö. Wertner M., lyette kormányozni a tisztségre csak magyaroMagyar nemzets. Nagy I., Masryarorsz. csal. I. kat nevez ki B.-t elismeri Erdély fejedelmének s
83, II. 128. Turul 1889. és 1892.^23.).
Neveze- megersíti az erdélyi rendek fejedelemválasztási
tesebb tagjai a családnak
jogáí. B. ezenfelül megkapta Ber^, Ugocsa ós
1. B. István (bocskói és kismarjai), erdélyi Szatmár vármegyéket Tokaj várával együtt, úgy
fejedelem, történelmünk nagy alakja, szül. Ko- azonban, hogy ezek B. magtalan halála esetében
lozsváron 1557., megh. 1606 dec. 29., apja B. a koronára visszaszálljanak. A bécsi békét mintGyörgy, anyja Sulyok Krisztina. Elbb nemes egy kiegészítette a zskvatoroki béke, melyet haapród a bécá udvarban, majd 1592. váradi ka- sonlóképen B. hozott létre a törökökkel kiket
pitány és bihari fispán volt. Mint Báthory Zsig- azzal kényszeritett e béke megkötésére, hogy
mond nagybátyja és meghitt embere, azt taná- ellenkez esetben Rudolffal fog szövetkezni. B.
csolta a fejedelemnek, hogy Rudolffal szövetkez- nem sokáig élvezhette nagy vívmányait, mert
zék és e szövetség létrehozásán buzgón fárado- kevéssel reá, ugyanazon évben, állítólag Kátay
zott. Evégett, mint a fejedelem követe, több ízben Mihály kancellárjától megmérgezve, meghalt. B.
járt Prágában Rudolfiiál. Báthoryt rábírta a le- hívei Kátayt ezért a kassai piacon felkoncolták.
mondá.<5ra, de késbb a rajta esett sérelmek miatt B. rövid szereplése nevezetes korszaka Magyara fölkelk pártjára állva, maga segítette vissza ország történetének. A bécsi béke oly vívmány
a fejedelmi székbe. Mikor 1599. Prágában követ- volt, mely megalkotóját történelmünk legnagyobb
ségben járt, Báthory András, mint B. Boldizsár alakjainak egyikévé avatta. Szobrát, Holló Bar:

:

;

;

:

:

;

—

;

:;

nabás mvét, a király költségén készült tíz szobor egyikét 1903. állították fel Budapesten, az
Andrássy-úti körönd egyik kertecske jében. 2—3
év múlva hasonló szobrot állítottak emlékére
Nyárádszeredán, Hajdú-Böszörményben ésDebreczenben.
2. B. István, B.Miklósíla,abocskói ágból. Apja,
ki utóbb Bethlen Gábor tanácsosa volt, 1608. báróságra emeltetett. István 1647. zempléni fispán
lett; 1661. kétszáz embert vezetett a törökök ellen; 1667. jelenvolt a beszterczei gylésen belekeveredvén aWesselényi-f éle összeesküvésbe, mi;
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Bocskaihegry

Prangepánt és Nádasdyt elfogták,

Boczonád, nagyk Heves vm. heves j.-ban, (1910)
1785 magyar lak. községi hitelszövetkezet, postahivatal u. t. Heves.
Bod, kisk. Fejér vm. váli j.-ban, 1. Bot.
Bod. Régi magyar személynév, mely a székelyeknél ág- és 9salád névként is elfordul. A név
tán török eredet és jelentése a. m. zömök, ala;

;

csony.

Bod-cscUád, a marosszéki székelyeknél az ör-

lcz-nem egyik ágának neve a másik három ág
neve Szovát, Seprd és Eczken. Egy 1557-iki jegyzék szerint az 1491— 1514-iki huszonnégyéves ciklusban, amely alatt minden nem minden ága egyszer viselte a fhadnagyi és fbírói tisztet, a f;

Erdélybe menekült, hol meghalt 1672 dec. 24.
Javait menekülése után a bécsi kormány elko- hadnagyság 1491., a fbíróság 1494. illette a Bodbozta. Ha a marosszéki B.-családnaka Boksa nem- ágat. Ha az elz és következ ciklusban is
ugyanolyan sorrendben követték egymást a nebeli B.-akkal való összeköttetése nem igazolható
mek ós ágak, a Bod -ágbeliek a fhadnagyságot
emez Istvánban kihalt ez a nagy nev család.
Bocskaihegy (azeltt: Hegykerület VIII.), 1467. és 1515., a föbiróságot 1470. és 1518.
kisközség Zala vármegye csáktornyai járásában, viselték. Megvolt-e ezen ág a többi székely széku. p. és u. t. Mura- ben is, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy még a
(1910) 1042 horvát lakossal
szerdahely.
nemek elnevezésében is találunk különbséget az
Bocskai koronája, melyet Ahmed török szul- egyes székek közt (a sepsiszéki Agház nemzetség
tán 1605. küldött Bocskai Istvánnak, egy XVI. Marosszéken nem fordul el), annyival inkább
sz.-beli munkára valló, gyöngyökkel, rubintok- kellett lenni az ágnevek közt.Míntcsaládnév azonkal és smaragdokkal díszített zárt aranykorona, ban elfordul Kézdiszéken Albison, hol egy lófperzsa motívumokkal. Bocskai halála után Homon- családot neveztek Bodnak, amelybl származott a
nai Drugeth Bálinthoz került s ennek árvájától, híres csemátoni Bod Péter is Albis szomszédIstvántól az 1609. XX. t.-c. alapján elkoboztatott
ságában Dalnokon pedig egy másik lófcsalád
azóta a bécsi udvari kincstárban rzik. V. ö. volt, az Eczken, melynek neve szintén egy Örlöez
Thallóczy Lajos, az Archaeologiai Értesít 1884. nembeü ágnévvel egyezik.
folyamában.
Bod Péter, ref. lelkész, egyházi és történetíró,
Bocskó, kisk. Ugocsa vm. tiszántúli j.-ban, szül. Csemátonban (Kezdi Szék) székely szülktl
u. p. Nagytarna, u. t. Király- 1712 febr. 22., megh. 1769 márc. 3. Iskolázását
(1910) 472 oláh lak.
háza. L. még Bacskó.
1724. Enyeden kezdte. 1729. Felsbányára ment
tanítónak, 1792 máj. 8.Enyeden az akadémiai tanBocskor, I. Lábbeli.
pártfogója, gróf BethBocskoros nemes a. m. paraszti sorban él ne- szakra iratkozott be, ahol
mes ember.
len Kata (gróf Teleki Józsefné) segélyezte 1736.
Bocskorvarsa, vékony vesszbl készült hal- a könyvtár gondviselje 1737. a zsidó nyelv sefogó szerszám, amelyet a kövekkel elrekesztett gédtanára lett. Ajtai Mihály és Borosnyai Zsigfolyórészekben, a hagyott közökbe állítanak.
mond tanárai közbenjárására a leideni egyetemtl
Bocsok, erds hegy neve Maros-Torda vm. ma- ösztöndíjatnyervén, ott 3 évig tanult, és pedig a teorosi fels j.-ban, Mezménes határában. Kerül lógián kívül jogi, bölcsészeti, történeti, természetnev ormán áUott állítólag Bocskai fejedelem tani tudományokat is. 1743 szén érkezett haza s
vára, melybl még most is látszanak sáncok. dec, 29-ón gróf Bethlen Kata Hévízre hívta udvari
Bocskai tényleg 1605. a birtokában lév B. erdt papjául, 1746. a hévízi eklézsiának is lelkészévé
Ménes faluval az edelényi csatában magukat ki- lett; 1749 óta a magyarigeni református egytüntetett 11 kölpónyi hsnek adományozta. A B. ház lelkésze, e hivatalt holtáig viselte. 1768-ban
Ny.-i alján, egy Füzes nev helyen a rigmányi hazafias és protestáns szellem munkáiért, mivel
avar sáncokhoz hasonló töltések vannak.
azok az 1757. kiadott rendelet ellenére engedély
Bocsor István, tanár ós történetli-ó, szül. Enyin- nélkül nyomattak ki, törvényes kereset alá foggen 1807 okt. 18., megh. Pápán 1885 jún. 3. A ták 8 munkáit elkobozták.Mvei Ksziklán épült
pápai ref. kollégiumban tanult, melynek 1831. ház ostroma, Kocsi Cserg Bálint latin története
segédtanára, 1850. pedig szeniora lett. A szabad- nyomán a Leopold alatti protestáns-üldözésrl,
ságharcban mint képvisel vett részt, azután tel- 1738. (kinyomattii Szilágyi Sándor 1866, 8-r. 163
jesen visszavonult ós a tudománynak élt. Encik- 1., a felírás szerint Lipcsében) Szentirás értellopédikus mveltség, kiválóan fegyelmezett mére vezérl magyar Lexikon (Kolozsvár 1746,
elme volt, ki legszívesebben történelmi tanulmá- 312 1. 2. kiad., Gyr 1747, 3. Kolozsvár 1757, 4.
nyaiba mélyedt el. Egy csomó különböz szakba Debreczen 1847)
Szt. Bibliának históriája
munkája Magyaror- (Szebenl798, 2. kiad. 1756, 3. u. 0. 1782); Szépen
vágó tankönyvén kívül
szág története 4 kötetben ezt a müvét Hegelre Íényl... de hirtelen porba esett korona, gróf
eimékeztet történetfllozóflai felfogással ós ers 'eleki Mihály feletti gyász egyházi beszéd (Komorális érzéssel írta meg.
lozsvár 1749); Az Isten vitézked AnyaszentegyBocziölde, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban, házának... rövid Históriája (Basilea 1760, 8-r.
vasúti megálló u. p. Zala- 496 1., 2. kiad. u. 0. 1778); Szent Hilarius vagy
(1910) 791 magyarlak,
szivetvidámító
dolgok (684 elmés mondás és
egerszeg, u. t. Bakk.
;

;

;
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;
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2. kiad. 1768, 3. Komárom
1789); Szent Heortokrates (ümiepek és szentek rövid históriája, Szeben 1761, a címlapon a hely és

példázat, Szeben 1760,

nyomtatási év a cenzúra kikerülése végett van
jelezve, 2. kiad. Pozsony 1786)
Tiszta
fényes drága bibor (Bethlen Kata temetésekor
tartott verses életrajz, oratio-féle, Kolozsvár
1762) Synopsis Juris Connubialis (Szeben 1763).
Magyarra fordította s bvítette Benkö László szt.benedeki reform, pap Házassági torvényrajz elmen (Kolozsvár 1836) Judiciaria fori ecclesiastici Praxis (Szeben 1764, magyarra ford. némi bvítéssel Benkö László Megújított egyházi törvónykeztetö cím alatt (Kolozsvár 1832) Hungarus
TymbaíUes (Enyed 1764, 2. kötete Hungarus Tymbaules continuatus, u. 0.1766); 180 sírfelirat, fejedelmek, hsök, tudósok, jeles hölgyek emlékjel-

máskép

;

Boda, kisk. Baranya vm. szentlörinezi j.-ban,
642 magyar lak. u. p. és u. t. Szentlrincz.
Boda. Régi magyar személynév, melyet több-

(1910)

;

nyire alsóbbrendüek viseltek az Árpádkorban.
B. régente a. m. markolat, kivált a szablyáé.

—

Boda Dezs (rádóczi), Budapest rendrfkapi-

tánya, szül. 1863 máj. 9. Vönöczkön (Vas vm.).
TanuliQányai végeztével 1884 nov. 30. az állami
rendrség kötelékébe lépett. 1885-ben a kiállitási
kapitányságnak
volt egyik legtevékenyebb
tagja. Török János, akkori fkapitány, aki bamar
felismerte benne a tehetséget, csakhamar fogalmazóvá neveztette ki. 1892-ben kapitány lett, késbb
az V. ker. kapitányság vezetje. 1902-ben a fkapitányság közig, osztályát bízták rá, azután
g>-ors egymásutánban lett 1904. rtanácsos, 1906.
fkapitányhelyettes és fkapitány. Rövid nézéaei, írta «régi kövekrl és könyvekbl, hogy hány évi fkapitánysága óta is sokat reformált a
mintegy hamvaikból feltámasztatván, emlékük rendrségen és eljárásán. Elssorban a tiszttiszteltessék*; Smyrnai szent Polikárpus, az viselk fizetését javíttatta és az egyes fizetési
erdélyi ref. püspökök (24) históriája 1665-ig, osztályok arányosítását, a tisztikar régi óhaját
(Enyed 1766) ifo^j/ar ^íA^ímís (Szeben 1767); is keresztül vitte, azután alapjában rendezte az
Erdélyi Ihiiks, Tóthfalusi Kis Miklós híres erkölcsrendészetet, vele kapcsolatosan a rendrnyomdász emlékezete(Nagyenyed 1767); Francisci orvosok íizetésrendezését Alatta jött létre a gyerParis-Pápai Dictionarium latino-hungaricum et mekrendrség is.
hungarico-latino-germanicum (Szeben 1767, 2. k.
Bodafaln, kisk. Liptó vm. liptószentmiklósi
1782, 3. k. 1783, 4. k. 1801) História unitario- j.-ban, (1910) 346 tót és magyar lak. ; u. p. és u. t.
rum in Transüvania, Lugduni Batavorum 1776. Liptószentmiklós.
(mint látszik, lenyomat, megjelent a Barkey MikBodaj, Bogdaj. Régi magyar személynév. A
lós (megh. 1788) elbb brémai, majd gravenhagei név nyilván megfelel a török-tatár «bodaj*,«bulelkész, teol. doktor által 1766 óta szerkesztett daj», «bogdaj» azaz abuza» szónak, tekintve, hogy
Bibliotheca Hagana teológiai folyóirat VI. köt. a régi neveink közt ilyeneket találunk
Árpa,
Búza, Kölesd.
!I. és in. füzetében) Beszélgetés Izsák és Rebeka
Bodajk, kisk. Fejér vm. móri j.-ban, (i9io)1951
között (Pest, év nélkül, 24 1.) De reformationis
Huigaricae patronis, dissertatio, és De Reforma- magj-ar lak., vasúti állomás, posta- és távirótionis Hungaricae ministris, (mindkett a Gerdes hivatal, hitelszövetkezet, iparegyesületek. Kis fürDániel gröningeni hittanár szerkesztette Scrinium djét, mely tükörfürdóbl, k- és kádfürdkbl s
Antiquarium, Tom. MI., Parsl. és II., Gröninga nagy tóból (20" földes mésztartalmú víz) áll, kösz1762. és 1763). Legnagyobb müve História Hunga- vény és görvély ellen használják, leginkább csak
romm Ecclesiastica, inde ab exordio No\t Testa- a környék lakói. A gyógj'f orrások állítólag az
menti ad nostra asque tempóra. Kiadta Rauwen- 1810-iki földrengés alkalmával keletkeztek. B.,
hoff E.W. L. és Prins I. F. leideni hittanár. Leiden, mely Mórtól 1 órányira bájos völgyben fekszik,
Tom. I. 1888. XVL, 477. Tom. n.l890. 467. Tom. egjiittal búcsújáróhely, ahol már a IX. sz.-ban,
III. 1899, 426 1., a leideni egyetem kéziratgyüjtevagy a hagyomány szerint Szt. István király kezményébl. Mikó Imre gróf szerint összesen 56 deményezése folytán a Kálváriahegy tövében kámunkát szerzett, ezek közül azonban a legtöbb polna épült. 1051-ben a magyarok III. Henrik
kéziratban maradt. Dyenek:
magyar nemzet... császár táborát itt megrohanták és szétverték. B.
ekklézsiai históriája, 2 köt, négy könyv, 454 hajdan a székesfehérvári Szt. Istvánról nevezett
cikk (két másolat az enyedi kollégium és gróf keresztes lovagok birtoka volt. A kapucinusok
Mikó köny\-ei közt) A2 oláhok története Erdély- temploma 1741. épült kolostorát, melyet II. József
ben (latinul)
székelyföld leírása (latinul) Gel- szüntetett meg, most paplaknak használják.
lius Transilvanicus, történeti feljegyzések 1573—
Bodd., Boddaert Pieter XVID. sz.-beü hol1763-ig Gellius Molnarianus, Szenczi Molnár Al- landi természettudós nevének rövidítése.
bert élete Rediviva Eliae Veresmarti memória,
Bodden néven nevezik a Keleti-tenger több kesa baranyai szuperintendens emlékezete stb. Leve- keny öblét. Dyenek 1. a Rügeni-B., Rügen-sziget
veleiböl több megjelent a Budapesti Közlönyben D.-i oldalán, amely több ágra oszlik ; 2. a Grabovi-,
(1870, 86. sz.), a M. Könyvszemlében (1882) és az Barthi-, Bodstedti-B., Rügen Ny.-i oldalán 3. a
Erdélyi Múzeumban (1907). Olajfestésü eredeti Kammini-B., Wollin-sziget és a szárazföld közt
arcképét unokája B. Elek orvos leánya, Kata aján- Mindezek nag>'obbára sekély vizek mélyebb jádékozta az Erdélyi Nemz. Múzeumnak.
ratú hajók nem juthatnak beléjök.
Bode, 1 a Saale mellékfolyója a Brocken hegy
Indaiom. Siianyei, Magy. írók L k.; prof Mikó Imre.
Bod P. élete é< mnnkái. Pest IMS (kfilt^nnyomat a Badv ségben két forrásból (Hideg- és Meleg B.) ered, átpeati SzemléMl): Sámuel Aladár, Pelsöcsernátoni B. P.
folyik a vadregényes B. völgyön és 160 km. hosszú
élete és mvei, Budapest 1809; Kelemen Lajos B. P. lerefolyás után Bemburg alatt torkollik.
2. B., &
lei, Erd. Múi.
1907; Iiokinieb-Köblós, p. Bethlea Kata
kónyveinek katalóg:iLsa. n. o.; Biás I., B. P. epy ismére t- Wipper egy kis mellékvize Erfurt porosz kerü;
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reUen kécirata, PUl. Ktel. 1907.

letben.
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Bode, 1. Johann Elért, német csillagász, szül.
Hamburgban 17é7 jan. 19., megh. Berlinben 1826
nov. 23. 1772-ben B. a berlini tudományos akadémia csülagásza, 1786. pedig ugyanott a csillagvizsgáló igazgatója lett. Ö szerkesztette az Astronomische Jahrbücher oder Ephemeriden (u. o.

1776—1829, 54

kiadványokat, melyeket
késbb Berliner astronomisches Jahrbuch elmen folytattak. Legfontosabb a csillagatlasza, az
Uranographia sive astrorum descriptio (u. o. 1802,
2. kiadás 1819), melyben 17,240 csillag van felsorolva több népszer csillagászati munkája közül az Anleitung zur Kenntniss des gestimten
Himmels (Hamburg 1768, 11. kiad. Bremikertöl
köt.)

c.

;

1858) nagy elterjedtségnek örvendett.
2. B;
Wilhelm, német mvészettörténetíró,

Bodegraje,adók. Pozsegavm. újgradiskai j.-ban,
691 horvát-szerb lak. u. p. ésu. t, Okucani.
Bodel, Jean, francia költ a XIII. sz.-ból, szül.
Arrasban, elkísérte Szt. Lajost az egyiptomi keresztes hadjáratba. Fennmaradt tle egy búcsúzó
vers Paristól Li congie egy világi elemekkel
ersen kevert egyházi színm (miraele) Jeu de
St. Nicolas a Les Saisnes c. hsköltemény, melyben Nagy Károlynak Widukind szász király elleu
viselt háborúja van leírva, és öt pastourelle. V. ö,
Bohmtröm, Étude sur J. B. (Upsala 1900).
Bodele, mélyebb fekvés terület Szudánban,
északkeletre a Csád-ttítól, amelynek fölös vize
egykor a kiszáradt Bahr-el-Ghazal útján a B.-be
(1900)

;

:

;

;

;

folyt.

Bodelschwingh, Friedrich von, német ev. pap,
Kalvördében 1845 dee. 10. Jogot tanult, szül. Haus Markban, TecMenburg meUett (Vesztutóbb azonban csakis mvészettörténettel foglal- fália) 1831 márc. 6. megh. Bethelben, Bielefeld
kozott. 1872 óta mködik a berlini kir. múzeum- mellett,1910ápr.2. Elbb bányá8z,majdmezgazda
nál, melynek ma vezet igazgatója és melynek volt, 1854 óta Baselben, Erlangenben és Berlinben
rendkívüli fejldése nagyrészt B. sokoldalú tevé- teológiát tanult; 1858. a párisi német, 1864. pedig
kenységének eredménye. Kisebb-nagyobb mvé- a dellwigi (Vesztfália) ev. hitközség papja lett.
szettörténeti munkái közül a legfontosabbak Stu- Mint tábori pap részt vett az 1866 és 1870— 71-lki
szül.

:

dien zur Geschichte der hollándischen Malréi hadjáratokban. 1872-be Bielefeldbe hívták az epi(Braunschweig 1883) Italienische Bildhauer der leptikusok intézetének igazgatására ós azóta egész
Renaissance (Berlin 1887) Geschichte der deut- tevékenységét nagy sikerrel az evangélikus beischen Plastik (u. o. 1887) Rembrandt (Hof stede missziónak szentelte. 1905-ben Bethelben (Bielede Groottal együtt. Paris 1897—1905, 8 köt.)
feld) mellett teológiai intézetet alapított pozitivVorderasiatische Knüpfteppiche (Leipzig 1901); hív irányzattal az egyetemeken uralkodó hitetPlorentiner Bildhauer der Renaissance (Berlin len kritikai irány ellensúlyozása végett. Ezenkí1902) ; Rembrandt und seine Zeitgenossen (Leipzig vül munkáskoloniát és munkásotthont alapított.
1906) Die italienischen Bronzestatuetten der Re- Ez intézetek vezetését halála után fla, Johannes
naissance (1907) Die Meister der Spátrenaissance V. B. vette át.
Bodemann, Eduárd, német történetíró, sztQ.
(1909), Az ö vezetése alatt jelenik meg a Denkmáler
der Renaissanceskulptur Toskanas. c. nagy gyj- 1828 aug. 8. Ohrumban (Hannover), megh. Han;

;

;

;

;

temény.
Bódé, kisebb, deszkákból vagy ponyvából össze-

könnyen elmozdítható, ideiglenes alkotmány, melyben pl. vásárok aúcahnával a keres-

tákolt,

kedk árúikat

kínálják.

noverben 1906 szept. 23. 1863-ban a hannoveri
királyi könyvtár titkára, 1867. pedig annak igazgatója lett. 1887-ben a göttingeni egyetem tiszteletbeli doktorrá avatta. Mvei Julié v. Bondeli
und ihr Preundeskreis (u. o. 1874) J. G. Zimmer:

;

Bódé, kisközség Veszprém vármegye devecseri mann, sein Lében stb. (u. o. 1878) J. H. v. Ilten,
járásában, (i9io) 607 magyar lakossal u. p. és u. t. Ein hannoverscher Staatsmann des 17. JahrhunAjka.
derts (u. o. 1879) Von und über Albrecht v. Haller
Bode-Iéle törvény, helyesebben Titius-Bode- (u. 0. 1885). Kiadta Leibniz levelezését (1889-95):
féle sor, bizonyos szabály szerint képezett szá- Die Leibniz-Handschriften der k. Bibliothek zu
mok sorozata, melyek megközelítleg a bolygók- Hannover (1895). Kiadta Elisabeth Chalotte hannonak a Naptól való közepes távolságait adják. Ha veri hercegn levelezését (Leipzig 1885 és HanaMerkur távolságát a Naptól 4-gyel jelöljük, akkor nover 1891, 2 köt.), továbbá Leibniz leveleibl
a B. szerint a többi bolygók távolsága a követ- szemelvényeket (u.o. 1889) és több munkát írt
kez: Venus 4+1X3=7, Föld 4+2X3=10, Mars Leibnitzrl.
Boden, vár Svédországban, Norbossen tarto4-1-4X3=16, (Kisbolygók 4+8X3=28), Jupiter
4-1-16X3=52, Saturnus 4+32X3=100, üranus mányban a Luleelf mellett, vasúti csomópont,
4+64X3=196, Neptunus 4+128X3=388. A 3500 lak.
Naphoz közelebb lev bolygók távolságait ez a B.
Bodenbach (csehül Podniokly), város Tetschen
eléggé jól adja meg,Neptunusnál azonban az eltérés ker. kapitányságban, Csehországban, Tetschennel
már igen nagy, 300 helyett 388. A szabályt Titius szemben az Elba balpartján, a szász határ közeléwittembergai tanár állította fel 1772. s Bode ré- ben, vasút mellett, (i9oo) 10,782 lak. mint határvén lett ismertebbé. Jelentsége csak annyi, hogy állomásnak van osztrák és szász fvámhivatala,
a bolygók távolságainak emlékezetben tartását és igen élénk transito forgalma azonkívül van
némileg megkönnyíti.
pamutfonója, porcellán- ,íköedény-, csokoládé-, kéBo<Ieg:a (sp.), kikötvárosokban árúraktár, miai, kerékpár-, kályha-, cukorka-, cementcsö- ós
árú telep, azonkívül jelentése: boros pince, továbbá sörgyára; mellette az erds Scharforwand (282 m.)
kocsma, melyben hideg ételeket és egész üvegek- szép kilátással; közelében Obergrund keresett
ben V. poharankint bort szoktak árusít^. Ilyen nyaralóhely, Josephsbad nev fürdvel.
B.-k minden nagyobb európai városban, így BudaBodenheim, közs. Rheinhessen hesseni taitopesten i8 vannak.
mány Oppenheim (ettl 11 km.-nyire a Rajna kö;

;

;

;

;

—
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zelében, vasút mellett, (laoó' 2712 lak.; szöllötermeléssel és borkereskedéásel.
Bodenit (ásv.), tisztátalan ortit. A szászországi
Boden (Marienberg mellett) a lelhelye.
Bodenmais, falu Niederbayem bajor kerület
-nyire) járásában, (1905) 1402
Regen (ettl 13
lak.; gazdag ásványgjüjteménnyel, bányákkal,
vasvitriolkószltéssel.
(ném.), 1. Földbirtokre-

km

Bodenreformer

form.
Bodenstedt, Friedrich von, német költ, szül.
Peineben (Hamiover) 1819 ápr. 22., megh. Wiesbadenben 1892 ápr. 18. Kereskednek készült, azután a göttingeni, müncheni és berlini egyetemeken tanult különösen modem nyelveket, történel-

met és fllozóflát. 184ü-ben Galicjn orosz herceghez
került nevelnek Moszkvába. Akkor adta ki a Kozlov, Puskin és Lermontov költeményeibl fordított antológiát (1843) és egj' csomó kisorosz nép(PoetT ükraine, 1845). 1843-ban TifUszbe
s az ottani gimnáziumban latint és franciát
tanított. 1845-ben beutazta Örményországot, a
Kaukázust s a Kiimen, Törökországon és az ióniai szigeteken át visszatért Németországba. Ez
utazásainak eredményeképen írta meg Die Völker des Kaukasus und ihre Freiheitskámpfe gegen
die Russen (1848) s Tausend und ein Tag im Örient
e. munkáit. 1848-ban Triesztben
az Österreichischer Lloydot szerkesztette. Késbb a müncheni
egyetemen a szláv nyelvet és irodalmat tanította.
dalt

ment

1866-ban a meiningeni udvari színház igazgatását
vette át, végre 1870. Wiesbadenben telepedett le.
1881-ben beutazta az Egyesült- Államokat, hol felolvasásokat tartott s utazását leirta Vom Atlantischen zum Stillen Ocean cünü mvében (1882),
1880— 88-ig a tle alapított Tagliche Rundschau c.
hírlapot szerkesztette. B.hlmevét LiederdesMirzaSchaffy (1850, 161. kiad. 1902) c. költemény-kötetével alapította meg, melyet kezdetben keleti eredet, fordított dolognak tartottak. Minden nyehTe,
zsidóra is lefordították. E költeményekben a
bort és szerelmet dicsíti B.^níg a folytatás Aus dem
Nachlass des Mirza-Schaffy már mélyebb életnézletröl tanúskodik. Ezeken kívül temérdek verses
és prózai munkát, elbeszélést, st drámákat (Thea,
1876) is írt B., de ez ut^ibbiak csekélyebb értékek. Petfl német kiadásához (1858) elszót írt.
Minden dolgozatát a nyelv szépsége és az alak
mvészete jellemzi. Széles mveltség, gondolatokban gazdag költ. Munkáinak egy jókora része
Gesammelte Schriften címmel Berlinben jelent
meg 12 kötetben, legújabb kiad. 1892. Magy. ford.:

még

Mirza

Saffl dalai.

A

89.

német kiadás után

ford.

Sziklai Soma. A Petfl-társ. kiadványa (1881).
Mirza Saffl dalaiból Ford. Bánfalvy Lajos (1880);
Shakespeare élete és mvei. Ford. W. L. (1879).
B. 1878. Budapesten is tartott felolvasásokat. V.
ö. Scheru.k, Fr. v. B., Ein Dicbterleben in seinen
Briefen (1893).
Bodenstein, Audreas, 1. Karlstadt.
Boden-tó (a rómaiak idejében Lacus Brigantinus, franc. Lac de Constance), a svájci és svábbajor fensíkok közt az Alpok É.-i lábánál elte-

rül harmadkori képzdményekben fetv' tó, ameNémet birodalom (Baden, Wíiittemberg,
Bajorország), az osztrák császárság (Vorarlbei^)

lyet a

RAni \a^

Lexikona.

UL iL

—

Bodin

és Svájc (St. Gallen, Thurgau és Schafifhausen)
határolnak. Egykoron a Rajna glecserje vájta ki
és töltötte meg. Hosszabb (69 km.) tengelye DK.röl ÉNy. felé vonul. ÉNy.-i végében a 4 km.
hosszú Rajna-meder hozzá csatolja az CTberlingeni vagy Fels- és a kisebb ZeUi- vagy Alsótavat (Untersee). Legnagj'obb mélysége Arbon és
Friedi'ichshafen közt van (252 m.). kerülete 200

km.;vidéke nagyobbára halmos.a habnokat szllk,
rétek,gyümölcsösök, szántóföldek takarják; csakis
D.-i oldalán láthatók me.ssziiöl a SentLs- csoport
és a Rhátikon hóval borított csúcsai. Területe 539
km* a tengerszm fölött való magassága 395 m.
Vizének színe világos-zöldes; hóolvadáskor gyakran hirtelen 2—3 méternyire megárad miként a
Genfi-tavon a «seiches», a B.-n is látszólagos ok
nélkül emelkedik és alább száU a víz felülete a
környék lakói ezt «Rinnen»v. «Ruhss»-nak hívják.
Föhn idején ersen hullámzik. A nagy tó-felület
ritkán (utoljára 1880.), ÉNy.-i nyiil ványai gyaki-an
befagjuak 26-féle hal él benne; legfontosabbak a
nagy harcsák (50—60 kg. súlyúak), a Sahno lacustris, a Lota vulgáris és különösen a Coregonus
Wartmanni. Vizét fképen a Rajnából kapja,
amely egj'kor a Rheinecknél torkollott, most azonban 4Ví km.-rel távolabb ömlik a tóba a Rajna
medre Hömlimann mérnök mérései szerint 10 km.
távolságban a tóban még észrevehet kezdetben
600 m. széles és 70 m. mély végében pedig felényire keskenyedik és csak 7 m. mély. A B. egyéb
mellékvizei az Argen, a Schussen, a Bregenzi
Aache, DombÜTi, a Friedrichshafen és a Steinach az C^berlingeni-tóba szakad az uhldingeni
Aach és a Stockach. Szigetei az Überlingeni-tóban Mainau, az Alsó-tóban Reichenau és DK.-en
a három sziget, amelyekre Lindau épült. Mióta a
B.-hoz vezet vasutak kiépültek, a forgalom
a B.-n rendkívül élénk. 44 gzös és számos
vitorlás hajó jár rajta és két kábel szeli át.
Legfontosabb helységek a partjain Lindau, Bregenz, Rorschach, Arbon, Romanshom, Konstanz,
Überlingen, Meersburg, Friedrichshafen és Langenargen. Egykoron a B. kétségtelenül nagyobb
kiterjedés volt, mint ma a Rajna iszapja azonban Rheineck alatt mintegy 4 km. hosszú és
ugyanoly széles, részben mocsaras és nádas lapályt alkotott. Valamikor lefolyása a Duna felé
volt késbben az Überlingeni-tón át a Rajnába
nyitott utat magának. A B.-ban cölöpépítmények
maradványaiia is akadtak. V. ö. Zingeler, Rund
um den Boden-See (Würzburg 1879) és Der BodenSee u. seine Umgebungen (9. kiad. Lindau 1909);
Panoráma des Bodensees (Konstanz 1892); Schlatterer, Die Ansiedlungen am Bodensee (1891);
Éetiich, Völker- u. staatsrechtl. Verháltniase am
Bodensee (1884) Schriften d. Vereins für Gresch.
d. Bodensees (Lindau 1880 s köv.) ; Weismann,
Das Tierleben im Bodensee (Lindau 1877) Schröier u. Eirchner, Die Vegetation d. Bodensees (u.o.
1897—1902) Bodenseekarte 1 50,000 (München
1896, 2. lap) Bauer B., Vom Bodensee.
Bodest, közs. Arad vTnegyében, most Bogyafalva (l. 0.).
Bodin,! Jean, francia publicista, szül. Angersban 1530 körül, megh. Laonban 1596. Mint jogtanár, ügyvéd és írói mködésével annyira kitün;

;

;

;

;

;

;

;

:

:

;

:

;

;

;

;

:

:

;:
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Bodlo

magát, hogy megnyerte IX. Károly bizalmát,

kit a protestánsok érdekében befolyásolt csak ügygyel-bajjal menekült meg 1572. a Bertalan-éjen
a haláltól. 1577-ben sikerült neki a hugenották
;

elnyös fegyverszünetet kialkudni. Kémeghasonlott a ligával és meghódolt IV.
Henriknek. Munkái
De la république (Paris
1577), úttör munka az államjog terén Démonomanie (u. o. 1881) Heptaplomenes de rerum sub-

Bódító szerek

tertl szervezett görögországi tanulmányút egyházi elnöke volt. Az Országos középiskolai tanáregyesület vidéki alelnöke. 1911-ben a M. Tud.
AJcad. lev. tagjául választották. Fbb önálló mvei

részére

Érintkez pontok a három görög tragikusban

sbb

(1887) Hat év Cicero életébl (Gyr 1889)
latin álszenved igék alakja s mivolta (latin
nyelven, Budapest 1891) ; A^ athéni Akropolis

:

;

;

;

A

(u, 0. 1895); Az igei actiokrl (u. o. 1901); A
tanú- görög és latin fölfételes mondatok (u. o. 1902) A
limium arcanis abditis (u. o. 1587), mely
ságot tesz, hogy e rendkívüli ember is hitt a go- pogány és keresztény klasszikusok kérdése{1901);
nosz szellemekben Methodus ad faeilem historia- A latin infinitivus historicus (u. o. 1900); Athena
rum eognitionem (u. o. 1566) üniversae naturae Promachos szobrának sorsa (u, o. 1908); Xenotheatnim (Lyon 1596) Paradoxes, doctes et ex- phon Memorabiliájának hiperkritikusai (u. o.
eellents discours de la vertu (Paris 1604). V. ö. 1909). Fuchs Béla mérnökkel együtt fordította
Molinier, Aperpus sur la vie et les travaux de M. Vitruvius PoUio 10 könyvét az építészetrl.
Jean B. 1867 Barthélemy, Étude sur Jean B., Munkatársa e lexikonnak is.
Bódítás, az alváshoz hasonló állapotot elidéz
(1876) Hancke, Studie über den Begriff der Souverenitatbei B. (1894); Fournel, B. (Paris 1896). eljárás, melyet fleg bizonyos sebészi eljárások,
2. B. Konstantin, Mihály szerb király fia, komplikáltabb vizsgálatok, mtétek megkönnyí1073. a bolgár furak által bolgár cárnak válasz- tésére használnak. A B.-nak célja, hogy a beteget
tatott 8 mint ilyen névleg 1073— 1087-ig uralko- öntudatától megfosztva, érzéstelenné tegye, azaz
anesztéziát idézzen el ezáltal nemcsak a beteg
dott, míg császársága a bizánciak kezében maradt
hiába igyekezett Bolgárországot a bizánci fönnha- szabadul meg a felesleges fájdalomtól, hanem a
tóság alól felszabadítani, csupán néhány boszniai mtét, V. vizsgálat is nyugodtabban végezhet,
zsupánt birt fennhatósága alá hajtani. Meghalt mert a beteg mozgásai, izmainak megfeszülése,

m

;

;

;

;

;

;

;

;

Skutariban. Tle meg kell különböztetni azt a
aki 1081-1100. Diokleia királya volt. V. ö.
Klaic, Bosznia története, magyarra ford. Szamota István (Budapest 1890).
Bodio, Luigi, az olasz statisztikai hivatal volt
jB.-t,

igazgatója, a

magyar

tud.

akadémia küls

tagja,

a nemzetközi statisztikai intézet elnöke, szül. Milanóban 1840 okt. 12. A szardíniái minisztériumban
töltött rövid hivataloskodás után több olasz tanintézetnél mint tanár mködött, míg 1871. az olasz
statisztikai hivatal igazgatójává nevezték ki.
Olaszország fleg B. sokoldalúságának, alaposságának köszöni azt a kiváló helyet, melyet a statisztika terén elfoglal. B. tevékenysége a statisztika minden terére kihat kiváló munkákat írt a
népszámlálásokról, a népmozgalomról, az olasz
kivándorlásról, az egyes tartományok ipari állapotáról, a községek egészségi állapotáról, a
bnügyi és jótékonysági statisztikáról. Munkái
Saggio sul commereio estemo terrestre e marittimo del Regno d' Itália (1865) Documenti statistici d. R. Itália (1867) Della statistica nei suoi
rapporti coll' economia politica e coUe alti'e scienze
afflni (1869) Statistique internationale des caisses
d'ópargne (1876); Dei alcuni indici misuratori del
;

;

;

nem zavarnak. A B. elidézésére bizonyos szereket használnak (l.Boáííos^'ereA;^. Részvédekezése
letesebben

1.

Érzéstelenítés.

Bódító búza, 1. Búza (betegségei).
Bódító perJ6(Lolium lemulentumh.), mag. Méraz angol és olasz perjétöl (L. perenne, L. italieum) könnyen megkülönböztethet teste zömökebb, rövidebb és szélesebb amazokénál, míg szálkája kétszer oly hosszú, mint az olasz perjéé.
Bódító szerek (narcotica), a centrális vagy a
periferikus idegrendszer mködési képességót
csökkent szerek, melyek így bizonyos hiperfunkciókat, fájdalmakat, görcsöket is csillapítanak,
vagy az öntudatot is megszüntetik. Közvetlenül
az idegelemekre hatnak és a bódulat nem az agyban elidézett szegényvérüsóg indirekt következménye. Bár hatásuk lényegben azonos, mégis el-

ges

;

;

térnek egymástól a hatás erssége, idbeli lefolyása, s az egyes idegtájak ersebb v. gyengébb

megtámadása

szerint. Pl. altatók, fájdalomcsillapítók, általános érzéstelenítk, helybeli érzéstelenltk, megnyugtatók, görcscsillapítók, moz-

gást bénítok, egyes más funkciókat bénítok (szem
alkalmazkodása, belek mozgása, mirigyek elválasztása stb.). Vannak a B. közt olyanok is, memovimento economico in Itália (Róma 1891). 1903 lyek kis dózisban izgató hatásúak (alkohol, éter).
óta B. mint szenátor kivándorlási ffelügyelvé A B. iránt egyénileg is igen különböz a fogéneveztetett ki.
konyság míg pl. a kloroformból ers borivóknak
Bódis, egyszer szerkezet emelgép, pater- sokat kell adnunk, hogy a teljes bódulat bekövetnoster-féle, amelyet vízmérésre és elsülyedt tár- kezzék, addig az ópiumtól gyermekek már kis dógyak kiemelésére használnak. Különösen vízi zisok után teljes bódulatba esnek. Legnevezetesebb
molnárok ismerik. Elsülyedt hajókból a búzát és bódító szereink az anorganikus vegyületek között
egyéb szemes terményt, szenet stb. ezzel eme- a brómtartalmú szerek (brómkáli stb.), némely
Ukki.
cinksó, a nitrogónoxidul (kéjgáz) az organikus
Bódiss Jusztin János, szent Benedekrendi ál- vegyületek közül a zsirsavsorozat számos tagja :
dozó pap, a pannonhalmi fiskola tanárképz toté- az alkoholok, aldehidek (paraldehid, klorálhidrát),
zetének tanára, szül. 1863 nov. 18. Türjén, Zala amilénhidrát, éter, kloroform, amilón, szulfonál,
vmegyében. Teológiai és bölcseleti tanulmányai veronál míg az aromás sorozatból fleg sok növégeztével hosszabb idt töltött különböz kül- vényi mérget, alkaloidokat, glycosidokat ismeföldi egyetemeken. 1893-ban a gr. Csáky minisz- rünk narkotikus hatásuaknak (ópium
morphin.
;

;

;

;

—

'

;-

;

—
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nadragulya
atropin, beléndek
scopolamin).
Egyik legnagyobb hátránya a B.-nek, hogy igen
könnyen hozzászokik az ember s a dózist mindinkább fokozni kell, hogy a kívánt bódulat bekövetkezzék igy van ez pl. a morfinnal és klorálhidráttal. Másrészt elszokni ép oly nehéz tólük, mint általában egyéb mérgektói is (arzén, dohány), ha az
ember egyszer hozzájuk szokott; bizonyltja ezt az
a makacs kitartás, mellyel az ópiumszivók, a basisevók, a morfinisták, a részegesek stb. szenvedélyükhöz ragaszkodnak még testi jóvoltuk árán is.
Mindez azonban elenyészik ahhoz a sok jótéteményhez képest, melyekhez a szenved emberiség
a B. révén jutott.
Bocya, közs. Szilágy vmegyében, most Szüágybogya U. o.).
Bodjanskij, 1. Bogyanszkij.
Bod kódex, magyar nyelvemlék a budapesti
egyetemi könj^-tárban. Toldy Ferenc választotta
el a Gomides-kódex-\&\, melyhez eredetileg tarto;

(1. 0.), s nevezte el Bod Péter emlékére. A
Comides-kódexnek többi részeivel együtt irta volt
a B.-et is a XVI. sz. elején élt Ráskai Lea domonkosrendi apáca a Nyulak szigetén, vagyis a
Margitszigeten. Kiadta Volf Gy. a Xyelvendéktár
II. kötetében. Két vallásos elmélkedés van benne
egj' az embernek három fó ellenségérl, a másik

zott

a baláh-ól.

Bodleian Library (Bibliotheca Bodleiana,
Bodley-féle köny%'tár, Bodleiana). Az oxfordi egyetemi könyvtár neve Angliában. Alapította 1367.
Cobham Thomas worcesteri püspök, de VI. Edward
alatt, mint katolikus intézetet, megsemmisítették,
üjjá alapította 1602. Bodley Tamás, aki 10,000
fontért vásárolt számára egész Európában könyveket. Tóle kapta a könj-^'tár nevét. Ünnepélyesenmegnyílt 1603 nov.[8., mely napon az egj-etem
évenként ünnepet tart. Bodley példáját sokan
követték s minthogy köteles példányokat is kap,
ma több mint 700,000 kötetbl, 33,000 kéziratból áll s van kb. 60,000 darabból álló pénz- ós
éremgyüjteménye. Kivált gazdag keleti bibliai
rabbinus (ezekben nincs gazdagabb könyvtár) és
angol történeti kéziratokban. Híres a Pomfret és
Arundel-féle márványszobor- és a Hope-féle arcképgjTijteménye (20,000) is. Megvannak az
els angol nyomtatvány (Caxton) és Gutenbergféle els biblia. Hozzá van kapcsolva a Radcliffekönyvtár vagy Camera, mely az újabb szerzeményekbl áll 1850^en kezdve. Nyilvános köralakú
olvasó-termét Radoliffe építtette. A két könyvtár évi gj'arapodása körülbelül 60,000 kötet. V. ö.
Macray, Annals of the B. (1868, 2. kiad. 1890)
Pietas Oxoniensis (1902 Oxford) és kéziratainak
katalógusai.
Bodley (yt8d: bodU), Ihomas, argol bibliofil és
államférfiú, szül. Exeterben 1545 márc. 2., megh.
1613 jan. 28. Mária uralkodása alatt szülei Genfbe
menekültek és B. csak Erzsébet királyn uralkodása alatt tért vissza Angliába. B. ekkor Oxford-

ban tanult, azután Erzsébet megbízásából beutazta Európát s diplomáciai küldetésben járt
Franciaországban, Dániában és Hollandiában és
több német udvarban. 1596-ban Oxfordba költözött
8 hátralev éveit és egész vagyonát az egyetemi
könyvtárnak, a róla elnevezett Bodleian Lxbrary-

—

nak

Bodmerei
0.) szentelte.

(1.

B. leveleit és egyéb iratait

Heame

adta ki Reliquiae Bodleianae cím alatt
(London 1703). V. ö. Pietas Oxoniensis (u. o.
1902).

Bodman, közs. Konstanz badeni keiTiletben, az
Cberlingeni-tó mellett, (1900) 903 lak., a legjobb tómelléki borokat (Königswein) itt szüretelik. Melcölöpépítmény-maradványokat találtak.
1. Georg, svájci mechanikus, szül. Zürichben 1786 dec. 6., megh. u. 0. 1864 máj. 29. A
gj'apotszöv-gépek tökéletesítése körül szerzett
érdemeket, Küssnachtban mechanikai mhelyt nyitott s abban 1808. készítette az els egy fontos,
lette

Bodmer,

hátultölt kartács-ágyut perkussziós robbantóval. Ezután is folytonosan fegyverek és szöv
fonó-gépek tökéletesítésével foglalkozott, akkor
is, mikor 1816. a badeni hadseregbe mint tüzérszázados beállt. 1822-ben Manchesterben állított

gépmhelyt, 1850. Bécs melletti Lanzendorfban
vett át egy gépgyárat, amelyet több évig igazgatott.
2.

B., JoJuinn Jákob, svájci

Greifenseeben 1698
ben 1783 jan. 2. Tanár
szül.

német költ és iró,
megh. Zürich-

jul. 19.,

lett

Zürichben s

^y-

idejüleg társtulajdonosa volt egy könyvkereskedésnek 8 könyvnyomtató intézetnek. Többedmagával megalapította Die Diskurse der Maler
c. hetilapot, amelyben elször kezdte esztétikai
elveit közölni, melyeket utóbb számos cikkben
és bírálatban fejtegetett. B. a fantázia jogát
védte a francia klasszicizmuson alapuló szoros müszabályok ellen, s emiatt ellenkezésbe jutott Gottscheddel (l. 0.), kivel é\'tizedekig folytatott harcot, amely a német ii'odalom múlt századi fölvirágzását elkészítette. B. epikus munkái Noah
(1750): Jákob u. Joseph (1751); Sündflut (1755),
:

mind a Klopstock Messiásának gyenge utánzásai
drámái Timoleon (1768) Cajus Gracchus (1773)
WUhelm Teli (1775), Arnold von Brescia in Zürich
(1775) stb. minden drámai er nélkül valók, öreg
;

:

korában lefordította az Iliast és az Odysseát. V.
ö. Braitmaier, Die poetische Theorie Grottscheds
und der Schweizer; Bachtold, Geschichte der
deutschen Literatur in der Schweiz (1892, 8. füz.)
és fleg B., Denkschrift zum 200. Geburtstag
(1900 és Budapesti Szenüe 107. köt,, 1901,465.1.).
Bodmér, kisk. Fejér \Tn. váll j.-ban, (1910) 295

magyar

Szár, n. t. Vértesboglár.
(ném., máskép Verbodmung, a
délszász bodem : hajófenék v. hajó szóból ; franc.
Contrat á la grosse, ang. Bottomry). Ha valamely hajó a hazai kikötn kívül van úton, ekközben akár azért, mert sérülés miatt javításra
szorul, akár, mert más okból pénz hiányában nem
tudná útját folytatni, kölcsönt vehet fel a fuvardíj és a szállítmány elzálogosítása ellenében. E
sajátos tengeri hajózási kölcsönfajt nevezik B.nek, magyarul hajókölcsönnek, a kötött szerzlak.

;

u. p.

Bodmerei

déeri

kiállított okiratot hajókölcsönlevéltiek (B.-

A kölcsönadó jövedelme ennél
az üzletfajnál az ú. n. B.-pramie azaz hajókölcsöndij, amely természeténél fogva magasabb,
mint az egyéb kölcsönök szokásos kamatja. U. i.
a kölcsönadó azt a különös rizikót is vállalja,
teljes kölhogy a hajó elpusztulása esetén az
csönkövetelése Í8 megsznik. E kár ellenében a
brief , Beilbrief.).

88*

;

Bodmln
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szokta az árút biztosítani s így a

—

Bódog

eszmeer mozgásának következménye,

s e mozgás formája ritmikus (actio— reactio). Elméletét
tási összeggel nagyobb. A kölcsönadó követelé- B. mint az erkölcsi világ alaptörvényét tekinti,
sét csakis a hajónak rendeltetési helyére való be- melybl az emberiség egész története és szellemi
érkezése után érvényesítheti. A hajókölcsönlevél élete magyarázandó. B. mindjobban belemerült
részletes tartalmát 1. Hajókölcsönlevélteóriájába s merev dogmatikussággal, ellenmonBodmin, Cornwalis angolországi grófság szék- dást nem türö módon alkalmazta nemcsak a
helye, 48 km. Plymouthtól, (i9oi) 5353 lakossal, a történet és irodalom, hanem a közélet és politika
gyapjúszövéssel; közelében római tábor maradvá- minden jelenségére is. Elméletének hibái éppen
nyaival.
eröszakolásuk következtében tnnek ki legjobban
Bodnár, 1. Kádárságés kezdetben lelkes tanítványai rövid id múlva
Bodnár, 1. Gáspár, egyh. és szépirodalmi író, cserben hagyták s utóbbi éveiben elkeseredve
szül. 1861 jan. 6. Beregszászon, 1884. áldozópappá vonult mindjobban vissza a fváros melletti nyaszentelték. 1891-ben tanítóképz int. tanár Szat- ralójába. A felsoroltakon kívül megjelentek még
máron, 1901. u. o. a pedagógia tanára a papne- következ mvei A magyar nemzet politikája
velben. 1904-ben szentszéki tanácsos. Nevezete- (Budapest 1894); Az eszmeerö magyarázata (vl- o.

kölcsönadó

is

B.-pramie a rendes kamatnál legalább a

biztosí-

:

sebb mvei Az életbl az életnek. Rajzok, elbeszélések (Nagybánya 1887)
család apostola
(1890) B. Gáspár elbeszélései (1892) Ifjúsági iratok (1895) Az Isten nem halt meg (regény, 1896)
magyar nemzet története (2 köt., 1899) Tövisek
és virágok (1900) Az iparostanoncok vallásoktami népünk
tásának módszere (2. kiad. 1904)
(2 köt., 2. kiad. 1909) stb. Irt azonkívül legényegyleti színmveket. 1887 óta szerkeszti a TéU
Estéket, 1897 óta a Magyar Földmívelöt, A Religióba írja a Tájképeket.
2. B. Gyula, freáliskolai tanár, szül. 1882
febr. 25. Trencsénben. Tanulmányait a budapesti
egyetemen végezte. 1905 óta fvárosi tanár. B
lexikonnak munkatársa és kartográfiai osztályának vezetje. Irodalmi mködése tankönyvek és
tanulmányok a francia irodalom körébl, közgazdasági cikkek a budapesti napilapokban, Magyarországot ismertet munkák magyar, német,
francia és angol nyelven.
3. B. Zsigmond, tanár, irodalomtörténeti és
szépirodalmi író, a Petfi-társaság tagja, szül.
Nagykárolyban 1839 febr. 9., megh. 1907 aug.
24. Budapesten. Teológiát végzett s mint fölszentelt pap több helyen káplánkodott, 1865— 1871-ig
tanár volt a nagyszombati gimnáziumban 1871.
szegedi, 1872. pesti állami freáliskolai tanárrá
nevezték ki, egyszersmind 1875 óta az egyetemen a magyar irodalomtörténet magántanára;
ugyanez évben az egyházi rendbl kilépett.
Eleinte kiválóan a katolikus sajtó terén dolgozott,
s önállóan több hitvódelmi munka fordítását adta
:

;

A

;

;

;

A

;

;

A

;

:

;

valamint saját tanulmányát Chateaubriand
és kora (Nagyszombat 1867). 1868-ban egyházi folyóiratot indított meg Kat. Közlöny címen.
B. késbb inkább irodalmi tanulmányokkal fog-

ki,

1894)

;

A tudomány

Ferdinándhoz,

csdjérl

u. o. 1895)

gyjtve

is

:

Az

(levél

Brunetiére

erkölcsi világ

(u. o.

1896) Az erkölcsi törvény alkalmazása (u. o.
jog ke1897); Erkölcsi kérdések (ú. o. 1897);
;

A

letkezése és fejldése s

1898)

;

A

Eszmények

Nagy

néhány apróság

(u.

o.

nép fajok sorsa és más kérdések (1900);

A

Csokonai-vita (1904). V. ö.
(1902)
József, B. Zs. Irodt. Közi, 1908.

Bodnárfa,

;

1.

Mühasábfa.

Bodó Mátyás

ügyvéd, táblabíró s
közepén a nagyszombati akadémiában, ahol a hazai jogot adta el.
Nevezetes munkája: Jurisprudentia criminalis
(Pozsony 1751, 2. kiad. Nagyszombat 1758).
Bodobács, feketével tarkázott, vörös szín,
hosszúkás mezei poloska, mely kora tavasztól kés
szig falak és fák tövében szokott seregesen tartózkodni s a napon sütkérezni. Több faja van. Leggyakoriabbak 1. a szárnyatlan B. (tzi poloska,
boda, botbonák, kató, napféreg; Pyrrhocoris
a^íerwsL.), többnyire csonka szárnyfedkkel; 2. a
lovag B. (Lygaeus equestris L.) kifejlett szárnyfedkkel, amelyek fekete hártyájának közepén
egy fehér petty foglal helyet. Vannak azonkívül
más szín, szürke, fekete és tarka B.-ok is, melyek
az elbbiekkel együtt a B. -félék (Lygaediae) családját alkotják, és amelyekbl hazánkban 141 faj
él. Mind korhadó állati vagy növényi anyagokkal
táplálkoznak. V. ö. Horváth Géza, Magyarország
B. -féléinek magánrajza (Budapest 1875).
Bodod (helyesen Botond) Gergely, esztergomi
érsek. Károly Róbert
embere volt s azért III.
Endi'e pártjától, meg Venczel király részérl sok
üldözésben volt része. Ö koronázta meg 1301.
Esztergomban Károly Róbertet. 1303 szept. 7.
Anagniban VIII. Bonifácz elfogatása alkalmával
egyik Colonna tévedésbl leszúrta. B. érsek, ki
elbb székesfehérvári örkanonok volt, Botond ispánnak, a Bicskey-család sének volt a fia. V. ö.
Pór, Turul 1892. évf. Karácsonyi J., Magyar(bodófalvi),

jogtanár volt a XVIII.

sz.

:

h

Tanulmányainak egy része összemegjelent: B. Zs. irod. dolgozatai
(Budapest 1877) és Uránia, Kármán és Pajor
(u. 0. 1880). Egyéb önálló munkái
Egy modern
szent (Baja 1883) és a Két elbeszélés c. könyvben ország Egyháztörténete
lalkozott.

;

;

(Beksicsnével), a Lilly (u. o. 1888) Havi Szemle
címen 1878— 1880-ig ós késbb Magyar Szemle
címen tudományos folyóiratot szerkesztett. 1891.

(1906,

31.'l.).

Bodófalva, 1. nagyk. Krassó-Szörény vm. bégai
j.-ban, (1910) 1576 magyar lak., vasüti megálló,
postaügynökség; u. p. és u. t. Bálincz. — 2. B.,
nagyobb arányü mvet indított meg, A magijar kisk. Turócz vm. stubnyafürdi j.-ban, (i9io) 73 tót
irodalom történetét, melynek 2. kötete 1893-ban lak. u. p. Ivánkafalu. u. t. Mosócz,
jelent meg. Ebben a munkában fejtette ki elBódog, magyar személynév, mely Boudugh
ször elméletét, mint
nevezte: törvényét, mely alakban már az Árpádok alatt elfordul. Talán a
élénk bírálatot vont maga után. Elmélete sze- martii'ologiumi Félix né%Tiek a fordítása, de az
rint a szellemi világban minden fejldés az sem lehetetlen, hogy smagyar név, tekintve,
;

;

;

—

Bódogh
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Bodolyai heerycsoport

hogy « boldog* szavunk tulajdonkép annyit jelent jobb partján, a Zajzon patak beömlésénél fekszik.
mint gazdag s így a törökségtól származott Baja, Már 1 211. mint a Barczára telepített német lovagok
számára kiszakított terület határhelysége említBaján neveinknek felelne meg.
Bódogh Jdnos,posta- óstávirdafelügyelö, g>'ors- tetik, 1242. IV. Béla prázsmári Demeter ispánnak
irástanár, szül. Kecskeméten 1852 dec. 27. Tanul- adományozta, utóbb mint Dietrich gróf birtoka a
mányait szülhelyén és Pesten végezte. 1877— törcsvári várhoz tartozott, de 1360. Bodolai Sánta
1893-ig a szegedi táviróhivatalhoz volt beosztva László bü-ta. 1478-ban már a Béldiek kezén volt
8 ez idö alatt az ottani iskolákban tanította a 1519.11. Liajos Brassónak adományozta, de csakgyorsírást. Szerkesztette ós kiadta a Gyorsírászati hamai- ismét a Béldieké ln. A Béldiek régibb váKözlöny havi folyóiratot. 1893-ban a budapesti rát feldúlta Mihály vajda, 1612 okt. 12. a^Báthori
központi posta- és távirdahivatalhoz, majd utóbb Gábor ellen fegj'vert fogott Weiss és G^czi ostroa posta és távirda-vezérigazgatósághoz helyezte- molta s feldúlta, de újból felépült s lakásul szoltett át. 1893— 1904-ig az Orsz. Magyar Gyorsirú- gált Béldi Pálnak (ki innen menekült el visszafelé
Egyesületnek volt ügy\-ezetó igazgatója. E miszerkesztette a Gyorsírászati Lapok-at
és a Budapesti Gyorsírót. 1905-tól szerkeszti és
kiadja az Oi-szágos Gyorsíró Közlöny havi folyóiratot. Munkái: Levelez gyorsírás (XV. kiad.);
Vitairds {y kiad.); Gyorsirási olvasókönyv (V.
kiad.) MagasabhfoM gyorsírás (in. kiad.). Ezenkívül Parlamenti gyorsírás ; A gyorsírás tör-

nöá^ében

.

;

ténete;

A

rövidítések betrendes n^igy gyjte-

;

hs

mely Bodol alakban elfordul a XIII. sz. eleVas vm. muraszombati j.-ban, jén (Vár. Reg. 220). Budolo\s-nak pedig egy 1330
magyarlak. postahivatal u.t. említett csallóközi nemes apját nevezték. Mint

ménye.

Bodóhegy,
(i»to) 970 vend

vasalt lovakkal az ellene küldött seregek ell),
efelettí hai-agjában földig le
nem romboltatta az ers várat Béldi elkobzott
javait Mikes örökölte s most is utódai, a gróf .Mikesek és Béldiek bírják. Béldi Pál vára a falu közepén feküdt, ma alig van nyoma. A kat. templomdomborban kkoporsó van, vasfegyverzetü
farag\^ányával.
Bodola. Buduló, régi magyar személynév,

míg Mikes Kelemen

kisk.

és

;

;

családnevet a székelyek közt találjuk.

Muraszombat.

Bodola, 1. Lajos (zágoni), megyetemi tanár,
Bodok, kisk. Nyitra vm. nyitrai j.-ban, (i9io)
7 Í6 magyar lak. u. p. Pográny, u. t. Nagyiapás. udv. tan., szül. Sampierdarenában (Olaszország)
A közeli rippényi völgyben a régi B.-i vár fek- 1859. okt. 9. Tanulmányait Olaszországban és
szik. A Berénj-iek óslaka. A törökök Méhemet alatt Budapesten végezte. A kir. József megyetemen
bevették s egy ideig uralkodtak benne. Rákóczi elbb tanársegéd, majd magántanár lett és 1896
idejében a császáriak védték annak ostronihada óta a geodézia rendes tanára. 1905-ben a Magyar
ellen, de végre feladták. Hajdan a vármegj-egy- Tud. Akadémia levelez tagjává választották.
léseket hosszabb ideig e várban tartották. Most a Munkái: Útmutatás magasságmérésekre (Budagróf Bérén yi-esalád tulajdona. — L. még Sepsi- pest, Természetd. Társ. kiadása, 1888) Az elsrend háromszögelési szögmérésekrl (Magyar
bodok.
Krivoszúbodovka), kisk. Mérnök- és Építész-Egylet Közi. XXII. kötetéBodóka (azeltt
ben; A prizmatikus tükörrendszerekröl és a
Trencsén vm. trencséní j.-ban, (i9io) 352 tót lak.
hároméin prizmákról különös tekintettel a szögu. p, ós u. t. Beczkó.
:

:

:

;

Bodókapas2^, Ajfalueskához tartozó puszta
Abauj-Torna vm. csereháti j.-ban, Neuschloss Ká-

A

kitüzésre (u. o. XXVII.) ;
mérési hibák elmélete és a legkisebb négyzetek módszere (Budapest
1905): azonkívül számos értekezése és kisebb

nasy gózfürészével.
Bodoki havas, 1195 m. magas hegy a Bodoki cikke jelent meg a Természettudományi Közhegységben (1. o.) Háromszék Mnegyében lejt- lönyben.

roly és Üa

;

jén Kincsás vár romjai vannak, mel>Tiek építési
ideje ismeretlen.

Bodoki hegység (Hunfalvy szerint Háromszéki
vagy Kászoni hegység),az erdélyi andezithegylánc
egyik tagja, mely Háromszék és részben Csíkmegyében az Olt, Kászon és Feketeügy völgyei közt
mintegj' 35 km. hosszúságban és 10—22 km. szélességben É.-ról D. felé húzódik: egyszer gerinces
hegység, melyet a Büdös nyerge két részre oszt;
legmagasabb csúcsa É.-í felében a Büdös (1184 m.,
D.-i részében a Bodoki
1. 0.) híres barlangjával.
havas (1. o.). E hegységben van Bálványosvár
az Olt völ(1. 0.) és a híres Szt. Anna-tó (1. o.)
gyében Tusnád, Bükszád és Málnás nev fürdk
;

vannak.

Bodók

2. B. Sámuel, erdélyi ref. püspök, szül. Székelyudvarhelyen 1790 dec. 10., megh. Kolozsvárt
1866 ápr. 22. Tanult szülvárosában, Nagy-Enyeden, Göttingenben. VisszatéiTén hazájába, 1816
Kolozsvárt özv. báró Dániel Istvánné udvarában
pap lett. Innen Héderf ájára ment lelkésznek. Késbb teológiai tanár és 1861. püspök lett. ó kezdte
meg az erdélyi egyházkerület Névkönyvének kiadását 1858. A feltünedezni kezd egyházalkotmányi új eszmék némelyike ellenében konzen'ativ
álláspontot foglalt el, de a presbitériumok szervezésének buzgó híve volt. Munkái Keresztyén
hittan (Nagyenyed és Marosvásárhely 1848);
Az él egyház és annak ismertet jegyeirl (Nagyenyed 1856) Képviselet, successxó és más teendk
anyaszentegyházunkban (1862) Ki volt a reformátusok els püspöke Erdélyben ? (1865).
Bodolö, kisk. Abauj-Torna vm. cserháti j.-ban,
u. p. és u. t. Szepsi.
(1910) 559 magyar lak.
Bodolyai hegycsoport (Szöllsi hegycsoport),
különálló, kis hegj^sor Baranya ^^n. baranyavári
j.-ban, a Karasicza-patak mentén; 20 km. hosszú:

;

összetételeit

1.

Boldogk

összetételei

alatt

Bodola, kisk. Háromszék vm. sepsí j.-ban, (i»io)
1903 magyar és oláh lak., mezgazdasági szeszgyárak, postahivatal u. t. Prázsmár. Nagy erd;

sége, jó havasi legelje, juh- és baromtenyésztése
van. B. a Baiczai lapály szélén, a Tati-ang folyó

;

;

Bodon
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Bodrisz

Ságban s 2—3 km. szélességben terül el. Legma- azután Pápán, utóbb a debreczeni ref kollégiumgasabb csúcsa 241 m. Lejtit szöllök, tetejét er- ban. 1905-ben a losonczi áll. fgimnázium tanárává nevezték ki. Tamümány céljából sokat utadk borítják.
Bodon, régi magyar személynév, mely haszná- zott a nyugati és keleti országokban, önállóan meglatban volt úgy az elkel osztálynál, mint az al- jelent müvei Versek (Budapest 1906) Zátonyon
sóbbrendüeknél.
(új versek, u. 0.1910); Úti levelek ErdélyországBodon, a dongagyártásnál használt kifejezés, ból (1906) Keletiek nyugaton (1910). Irt továbbá
mely a fatörzs bütüjén azon övet vagy kört jelzi, több irodalomtörténeti ós esztétikai dolgozatot.
Bodorfa (növ.), 1. Csomorosfa.
mely az egyes azonos szélesség dongák határát
Bodorfa, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban, (1910)
képezi.
Bodon József, novellaíró, szül. Rimaszombat- 326 magyar lak., u. p. Káptalanfa, u. t. Tüskevár.
Bodorfalva, kisk. Turócz vm. stubnyafürdi
ban 1845 szept. 29-én, megh. u. o. 1908 febr. 10.
Jogi tanulmányokat végzett, a hetvenes évek ele- j.-ban, (1910) 181 tót lakossal, u. p. Ivánkafalu, u. t.
jén a fvárosba telepedett, ahol ügyvédeskedett is, Mosócz.
Bodorka (Asplenium L., növ.), a Polypodiaceae
amellett irogatott. Szépirodalmi lapjaink 1876 óta
srn közölték elbeszéléseit és rajzait s egy ideig (Páfrányfélék) család gónusza, melynek mintegy
népszer novellaíró volt. Két seb c^ regénye a 200 faja kozmopolita, de legnagyobb számmal a
Petíi-társaság lapjában jelent meg. Önálló mun- trópusi tájakon ól. Apróbb vagy magasabb ha.

;

:

;

többnyire 1— 2-szer szárnyas, ritkán
tenyeresen karéjos levelekkel, melyeken a sporangiumcsoportok (sorus) vonalalakuak s oldalt
vannak a levélérhez hozzáfíízve. Európában és
hazánkban is elforduló fajok A. ruta muraria
L. (kövi B.), levelei
csomókat alkotnak,
2— 3-szor szárnyasán hasogatottak, a levélkék
rom 1909).
hosszúkásak. A. trichomanes L. (csipkés B.), leBodonhely, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban, velei
csomóban állnak, 1-szer szárnyasak s
a levél gerince biborveres vagy feketebarna, a
(1910) 625 magyar lak., u. p. Rábaszovát, u. t.
Rábapordány.
levélkék tojásdadok. A. septentrionale{L.) Hoffm.
Bodoni, Giambattista, olasz nyomdász, szül. (rostos B.), levelei börnemüek, villásan ágasak.
Saluzzóban 1740 február 16., megh. Pádovában Mind a 3 faj sziklákon, hasadékokban és falakon
1813 nov. 29. Mint szed a propaganda mhe- terem az egész országban. Több faj (pl. A. tricholyében dolgozott, 1766. a parmai nyomda igazga- manes) összehúzó hatású nyálkát tartalmaz s
tója lett, melybl görög, római, olasz és francia így offieinalis. A trópusokon sok faját férgek
klasszikusok, Homeros, Vergilius, Horatius, Dante ellen használják.
8tb. kerültek ki, melyek azonban inkább nagyBódorka, a búbos vöcsök népies neve, 1, Vöszer kiállításukkal, semmint helyes szövegükkel csöktntek ki. 1790. saját nyomdát állított fel. LegnaBodorkel v. téli bodorkel (növ., Brassica olegyobb mvészete volt a betmetszés s 143 bet- rajcea L., var. selenisia L.), a száras vagy kórós
nemet vésett az Antiqua és Kurzív betünembl. vagyis nem fejes vagy torzsás káposztának kerti
Életleirása megjelent Giuseppe de Lámától (2 köt., elfajzása, nagyon bodros és metélt, kéken és zölden tarkított levelekkel. Téli ételnek, fleg pedig
1816) és Bemarditól (Saluzzo 1873).
Bodonkút, kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ban, húseledelek mellé ételszegélyezönek használják.
Bodormályva vagy bodros mályva (növ., Malva
(1910) 735 oláh és magyar lak., u. p. Kolozsvár, u.
t. Magyarújfalu.
crispaL.), falusi kertekben ültetett bodros level
Bodonlaka, kisk. Sáros vm. felsötárczai j.-ban, és apró virágú mályvakóró. Hazája Szíria, háncsrostjai megfonhatok.
(1910) 174 tót lak., u. p. és u. t. Kisszeben.
Bodonos (Bodonospatak), kisk. Bihar vm.marBodorrózsa (növ.), 1. dsttis.
gitai j.-ban, (leio) 1113 tót és magyarlak. HatáráBodorrózsafélék (növ.), 1. Cistaceae.
ban lignitbánya van, a bihari szénbánya- és vilBodos, kisk. Háromszék vm. miklósvári j.-ban,
lamos r.-társ. tulajdonában.
(1910) 571 magyar lak., u. p. és u. t. Bárót.
Bodony, kisk. Heves vm. pétervásári j.-ban,
Bodovaljci, adók. Pozsega \Tn. újgradiskai
(1910) 1673 magyar lak. Már 1333. említik. Gr. Ká- j.-ban, (1900) 553 horvát-szerb lak., u. p. Novarolyi birtoka. U. p. Párád, u. t. Parádfiird (télen Gradiáka, u. t. Staro Petrovo selo.
Mátrabal la).
Bodö, Nordland norvég járás székhelye, az
Bodonyi, 1. VidorÉ.-i sarkkörön tiil, a Salten-fjord bejáratánál,
Bodor, Arpádkori magyar szemóljTiév, amely (1900) 4827 lak.
használatban volt úgy az úri, mint az alsóbb oszBod-pa, tibeti törzs, 1. Bhot.
tálynál. A magyar bodor (Dunántúl bodri) szónak
Bodrány (növ.), a zuzmóknak és a hozzájok hafelel-e meg, vagy a török bodur (azaz törpe, ala- sonló alacsonyabb rend növényeknek régebbi
csony) szónak, az bizonytalan. Az utóbbi eset- magyar neve.
kutyákben a név eredetét a besseny-kun elemnél (tehát
Bodri a. m. göndör hajú, bodros
a törökségnél) kell keresni.
nak szokták ezt a nevet adni.
Bodor ^/aííflV dr., tanár ós író, szül. 1880 jan.
Bodrisz, elterjedt, népvándorláskorabeli szláv
29. AlvLnczen, Alsó-F'ehér vm. Kolozsváron végez- nép, amelyrl Eginhárd krónikás tesz említést.
vén' az egyetemet, tanár lett elbb Szászvároson, E nép Németországban az ottani obotritekkel rokái: Elbeszélések (1878); Az éleibl (elbeszélések 1883); Négy eredeti elbeszélés (év nélkül).
Pár elbeszélését németre is lefordították. Az egyik,
galagonyabokor, Sacher-Masoch Auf der Höhe
c. folyóiratában pályadíjat nyert. 1880-ban szívbaja miatt visszatért szülvárosába, s attól fogva
keveset írt. V. ö. Lörinczy György, B. (Komá-

rasztfajok,
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;

—
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Bodrogközi Tiszaszabályozó Társ.

Bodrogkeresztúr, nagyk. Zemplén vm. tokaji
2074 magyar lak., vasúti állomás,
posta- ós táviróhivatal. Az ezredévi ünnepek altén volt
Bodrog vármegye hajdan a Szabadka, Apatin kalmából emlékkövet állítottak az 1849 január
és a pestvmegyei Bogyiszló között fekv terület, 22—23. vívott csatában elesett honvédek sírjára.
mely íjj-tiléseit a XIII— XV. sz.-ban a Duna mel- Itt bronzkori leletekre is akadtak.
Bodrogkeresztári konvent, a második Carolett,* Monostorszeg táján fennállott B. várában és
városában tartotta. Ispánjával elször 1135. ta- lina resolutio kiadása után ennek végrehajtása
lálkozunk. A török hódoltság alatt határai elmo- módozatainak megállapítására s a ref. eg>'házsódtak s nevét ma már csak Bács-B. vármegye kerületek más közös ügyeinek megbeszélésére
rzi. Fispánjainak, szolgabiráinak és a hozzá 1734 nov. 5. tartatott. A püspökök közül egy sem
tartozott helységeknek lajstromát Pesty Frigyes volt jelen s általában csak a világi vezérférflak,
állította Össze JL? eltnt régi vármegyék I. köte- ezek sem nagy számmal vettek benne részt, mindtében. V. ö. Rupp, Magyarorsz. heljT. Története, amellett is a határozatok érvényességét csak a
tiszántúli kerület papsága nem ismerte el, de az
III.
Gerecze, Memlékek, II.
Bodbrog, a Tisza jobboldali mellékfolyója, mely általok behozott presbiteriánus rendszer végre ott
a Tapoly, Ondava, Laborcz, üng és Latorcza(l. eze- is gyzedelmeskedett. A B. határozata szerint
ket egj'enként) egyesülésébl támad s Tokajnál a ugyanis az egyházkerületek kormányzására azóta
Tiszába ömlik. E folyók \izkömyéke Bereg, üng, a szuperintendensek meUé fgondnokok, az egyZemplén ós Sáros vmegj'ékre terjed ki s 5000 házmegyék kormányzására pedig az esperesek
km»-re tehet. A B. hossza (az Ondava és Tapoly mellé segódgondnokok voltak választandók a \'iláforrásaitól számít\'a) 281 km., forrásai és torko- giak közül. A magyarországi ref. egj'házközsélata közti egyenes távolság 123 km. Elsben a geket beosztották a Carolina resolutio tartalmáTapoly és Ondava egyesül Pamónál, alább (Szür- hoz képest négy kerületbe, amelyek beosztását
nyegnél) az Ondava az Unggal egyesült Labor- akként állapították meg, hogy a dunántúliba nyolc
czot veszi fel, kevéssel lejebb Imrénél a Latorcza (ma kilenc), a dunamellékibe nyolc, a tiszáninnenibe
egj'esül velük s csak innen (Zemplén közelében) négy (ma nyolc), a tiszántúliba tizenhárom egyházveszi fel az egyesült folyó a B. nevet. Az egj'esült megye tartozzék. Utasították egj'szersmind az adB. innen számos, részben már át\'ágott kanyaru- dig csak esperesek által igazgatott tiszáninneni
lattal DNy.-i irányban a Tiszának tart, melybe, kerületet, hogj' az egyöntetség és helyes kormiután Végardónál a Rony^'át fölvette, Tokajnál mányzás céljából S2niperint€nden8t válasszon.
torkollik; az egj^esült folyó hossza tehát csak 115 Jegj'zkönj-ve közölve a Sárospataki Füzetek
km., völg5"ének egyenes hossza 55 km. Esése 1863. évi folyamában.
Bodrogkisialnd, kisk. Zemplén vm. tokaji
Zempléntól torkolatáig csak 355 m. E csekély
esésnél s különö.sen balpartjának alacsony voltá- j.-ban, (1910) 1299 magyar lak., u. p. és u. t. Bodnál fogva kiöntései gyakoriak s fleg a Bodrog- rogkeresztúr. Hozzátartozik Szegimalom puszta,
közt (i. 0.) sújtják. Ezeket meggátlandók, a víz nagy gzmalommal.
Bodrogköz, Zemplén ^^neg5'ének az a 67 km.
gyorsabb lefolyása céljából 1863— 87-ig 13 átmetszést eszközöltek, miáltal a meder hossza ^11 hosszú és 7—27 km. széles lapályos része, mely
km. -rel rövidült. AB. szabályozására 1846. a Bod- félsziget gyanánt terül el a Tisza és a vele többérogközi tiszai szabályozási társulat (Sátoraljaúj- kevósbbé egj'közü Latorcza és Bodrog közt. A B. az
hely) és a Fels-Bodrog vízszabályozási társulat ungvmegj'ei Csapnál kezddik, ahol a Latorcza és
(Tketerebes) alakult; amannak kötelékébe 58, Tisza egjináshoz 2 km.-nyire közelednek ezentúl
egjTnástól tetemesen eltérnek s körülfogják a
ezébe 39 község tartozik.
Bodrog, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, hosszúkás tojásalakú B.-t, mely a Bodrog és Tisza
egyesülésénél Tokajnál ér véget. A B. túlnyomóan
(1910) 563 raag>'ar lak., u. p. Hetes, u. t. Somogyjád.
Bodroghaíász, kisk. Zemplén vm. sárospataki lapályos, Ny.-i részében 100 m.-nél alacsonyabb
j.-ban, (1910) 649 magyar lak., u. p. ós n. t. Sáros- fekvés mocsaras térség, melynek csak E.-i részében (Királyhelmecz körül) vannak 160 m.-ig
patak.
Bodrogi Lajos, író, tanár, szül. Baján 1849 emelked dombjai legmagasabb a Nagy-Kövesdi
jül. 23. Jogot és bölcsészetet a budapesti egyete- hegy (279 m.). A folyók árjaitól védett részein igen
men hallgatott. 1875 óta tanár. 1877— 80-ig az jó búza terem, a Tiszamenti nagj'obb részét azonúj\'idéki mag5'ar fgimnáziumnál erélyes ellen- ban kiterjedt mocsarak lepik el. Számos kanyargó
állást fejtett ki a Sehulvereintl támogatott ha- ér (Karcsa) kigj'ózik rajtok végig s vizök a mozafíatlan izgatás ellen. Ekkor várakozási állo- csarakban vész el ezek lecsapolására több csamányba helyezték, de csakhamar az ungvári f- torna isépült. A B.-benszámosközség van,8KNy.-i
gimnáziumhoz, majd a kecskeméti állami freál- irányban vasút is szeli. A magyarok bejövetele
iskolához nevezték ki 1907. nyugalomba vonult. után Árpád elsben itt telepedett le.
Bodrogközi Tiszaszabáljozó Társulat, ala}A\yakk\: Etyiberek, árnyékok (elbeszélések, 1894);
Nem szabad szeretnie (regény). Történelmi elbe- kult 1846. oly célból, hogy a Tisza, Bodrog és
szélései közül az Ezüst tálak clmüt a Kisfaludy- Latorcza folyóktól majdnem körülzárt 156,046 katársaság jutalommal tüntette ki. 1909-ben a Kis- tasztrális holdnyi területet az árvizektl mentefaludy-társaság Shakespeare-bizottságának kül- sítse és róla a bels vizeket levezesse. Védtöltétasja lett azóta, mint a Magyar Shakespeare-tár seinek hossza 156 km., melybl 15 km. a hullámunkatársa a magyar Shakespeare-irodalom te- mok ellen burkolattal ellátott. A társulati telefon
rén munkálkodik.
hossza 204-630 km. Bels vizeit ia3-400 km.

konságban állott, de fúlakóhelyük hazánkban,
valamint Szerbiában a Dana, Dráva, Mura men-

j.-ban, (1910)

;

:

;

:

;

:

,
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Bodza

D. -nektárt s Szendr és Bdelény érintésével Boldván alul a Sajóba ömlik. Nagyobb mellékvizei
jobbfelöl a Torna, balfell a Rudnoki és Ida patak, melyeknek mocsarait a Kanyapta csatorna
vezeti le, és a Rakaeza. Tág völgyében az említetteken kívül számos nagyobb község (Meezenzéf
Gy., A Bodrogköz vízrajzához (Földr. Közi. 1909). Torna, Nagyida az Idapatak mellett) fekszik.
Bódvaj, Magyarhermányhoz tartozó vasgyárBodrogmez, kisk. Zemplén vm. bodrogközi
j.-ban, (1910) 782 magyar lakossal, u. p. és u. t. telep Udvarhely vmegye homoródi j.-ban, gazdag

hosszú csatornaháló, 24 belvíz-zsilip, a töltésekbe épített 6 nyílt-, 4 csözsilip és 3 szivattyútelep vezeti le. 1905. évvégéig az ármentesítésbe
8.525,294-50 K-t, a belvízlevezetésbe 3.433,022-15
K-t, összesen 11.958,316-65 K-át fektetett be.
Székhelye Perbenyik-Kírályhelmecz.V.ö. Frenkó

Lelesz.

Bodrogmonostor

(Bodrog-szigete,

Bodrog-

vasérctelepekkel.
Bódvalenke, kisk.

Abauj-Toma vm.

tornai

Monostorszeg (Bács-Bodrog vm.). A j.-ban, (1010) 306 magyar lak., u. p. Hidvégardó,
közelében fekv szigeten volt a pálosoknak a u. t. Bódvavendégi.
Bódvarákó, kisk. Abauj-Toma vm. tornai j.Szent keresztrl elnevezett kolostoruk, amely bodtogszigdi kolostor néven ismeretes már 1320, A ban, (1910) 324 magyar lak., u. p. és u. t. Bódvahelység földesura a Szt. Péter és Pál tiszt, szen- szilas.
Bódvaszilas, kisk. Abauj-Torna vm. tornai
telt cisterci apátság volt, amelynek kolostora
szintén a közelben feküdt s monostori, meg j.-ban, (1910) 915 magyar lak., vasúti állomás,
bodrogmonostori apátságnak neveztetett. V. ö. posta- és távirdahivatal.
Bódvavendégi, kisk. Abauj-Torna vm. tornai
Csánki, Magy. tört. földr. U.
Bodrogolaszi, kisk. Zemplén vm. tokaji j.-ban, j.-ban, (1910) 425 magyar lak., vasüti állomás,
u. p. Hidvégardó.
(1910) 1165 magyar lak., vasúti állomás, posta- és távírda
Bodvicza, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban,
táviróhivatal. Gr. Lónyay Elemér nagy uradalmával és kastélyával, mely a grófnak Ste- (1910) 657 magyar lak., u. p. és u. t. Nagyatád.
Bódy Tivadar, székesfvárosi tanácsos, szül.
fánia fhercegnvel történt egybekelése óta nagy
pompával van berendezve. 1901-ben épült a 1868. Budapesten. Ugyanitt végezte tanulmányait. Még mint joghallgató, 1886. lépett a fStefánia-templom.
város szolgálatába. A jogi doktorátus elnyerése
Bodrogszéked, 1. Bodrog monostor.
Bodrogszentes, kisk. Zemplén vm. bodrog- után 1891. miniszteri fogalmazóvá nevezték ki
közi j.-ban, (1910) 966 magyar lak., u. p. és u. t. a fvárosi közmunkák tanácsához, ahonnan 1895.
mint tanácsjegyz visszatért a fvárosi közigazKü-ályhelmecz.
Bodrogszentmária, kisk. Zemplén vm. bod- gatáshoz. A polgármester megbízásából 1897.
rogközi j.-ban, (1910) 348 magyar lak., u. p. Rad, mint helyettes ell járó átvette a VI. keríüetí elöljáróság vezetését és ennek akkor zUált viszou. t. Szomotor.
Bodrogszerdahely, kisk. Zemplén vm. sátor- nyait rövid id alatt rendezte. Innen került a
aljaújhelyi j.-ban, (1910) 1556 magyar lak., vasúti középítési ügyosztályba s 1906. tanácsossá váállomás, posta- és táviróhivatal, hitel- és fogyasz- lasztatván, a fváros legfontosabb osztályának,
tási szövetkezet. Itt kökorszaki leletekre buk- a pénzügyi és gazdasági ügyosztálynak vezetését
vette át 8 az munkájának köszönhet nagyrészt
kantak.
Bodrogsziget, Bodrog vármegyében a kalocsai a fváros pénzügyi egyensúlyának helyreállíegyházmegyében feküdt. A Szent keresztrl neve- tása. Számos közigazgatási szakcikke jelent
meg napilapokban és szaklapokban nemkülönzett pálos kolostorát 1. Bodrogmonostor.
Bodrogszög, kisk. Zemplén vm. sátoraljaúj- ben értékesek a külföldi tanulmányútjainak eredhelyi j.-ban, (1910) 277 magyar lak., u. p. ós u. t. ményérl beszámoló jelentések.
Bodza V. B.-fa (Sambucus L.), a CaprifoliaBodrogszerdahely.
Bodrogvécs, kisk. Zemplén vm. bodrogközi eeae (B. -félék) család génusza, melynek mintegy
j.-ban, (1910) 487 magyar lak., u. p. és u. t. Szo- 20 faja fkép a mérsékelt övek lakója, egyesek
motor. Itt kökorszaki leletekre és cölöpépítmé- trópusi vidékeken élnek, de Afrikából egyikük
sem ismeretes. Fkép cserjék vagy fák, ritkán
nyek nyomaira bukkantak.
Bodrogzsadány, kisk. Zemplén vm. tokaji kórós növények. Száruk belsejében dús bélszöj.-ban, (1910) 632 magyar lak., u. p. és u. t. Bod- vet (B.-bél) halad. Gyakran pálhás, átellenes leveleik páratlanul szárnyasak bogernyös virágrogolaszi.
zatuk egyes virágainak kelyhe csekély, 5 fogú,
Bodrosmályva (növ.), 1. Bodormályva.
Bodrosodás, bodrosság (növ.), burgonyabeteg- a kiterül párta 5 metszet, a tövéhez 5 porzó
termése csonthéjas bogyó. A fekete B.
ség, 1. Burgonya ; öszibarackfabetegség, 1. szi(S. nigra L.), 3—10 m. magas cserje, néha fa;
barackfa.
Bódultság (káhulás, kábultság), az eszmélet- ágainak szürke kérge tele van sötétebb paranek részleges vagy teljes felfüggesztése homá- szemölcsökkel. Május második felében virágzik.
lyos tájékozódással ós visszaemlékezéssel, hiá- Virága ers illatíi. Bogyója fekete. A nép mmnyos felfogással jár. Bódító mérgektl, koponya- den részét orvosságul használja, köszvény, láz,
orbánc, nyavalyatörés és más bajok ellen, úgy az
sérülés, fejbeütés után támad.
Bódva, a Sajó baloldali mellékvize, mely Abauj- ember, mint az állat számára. Leghasználatosabb
Torna vmegye ÉNy.-i határán, Stósz közelében a zöld kérge, a virága (B.-tea) és bogyója. Virága
ered. Jászóig K.-nek tart, ott D. felé kanyarodik a bor zamatosítására alkalmas, egyes vidékeken
8 Szepsinél tág (2—5 km.) völgybe lép ki, melyen pedig, sütve, táplálékul szolgál. Belébl készüleleintén DNy. -nak,majd Borsod vmegyébe átlépve nek az elektromos kísérleteknél használatos B.-
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Bodzásnjlak, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújbélgolyócskák, használatos tov. a mikroszkópiában és az órásmesters^ben. Virága és b(^yó-íze helyi j.-ban, (1910) 1027 tót és magyar lak., postaofflcinális. A foIdi B. v. gyalog-B. (S. ebulush.) hivatal, u. t. Velejte.
Bodzatea, l. Bodza.
körülbelül méteres kórós növény; virága fehér,
Bodza vám, 1, Magyarbodza.
pirosas, júniustól aagnsztoslg nyilik. Hajdan minBodzavár, 1. Nagyborosnyó.
den része offlomális volt Mérges. Mindkét B. gjniBoedas, görög szobrász, Lysippos tanítványa.
mölcsét B.-kdsa v. B.-lekvár néven étkül is fózik,
csakhogy az utóbbié ers hajtóezer. A heg>i fürtös Legismeitebb alkotásáról, meljTl írott forrásaink
B. (S. racemosa L.), a mérsékelt öv legelterjedtebb is emUtést tesznek, az aimádkozó fiú»-ról a berB.-faja termete fanemú, bogyója vörös. Április lini múzeum egy bronzmásolatot riz. Ez a szoós május hónapban virágzik. Magasabb erdeink borm fölépítésének valószer nj-ngtalanságádísze. Ezt, valamint a fekete B. hasogatott levél- val, térbeli kifejlesztésével és sugár arányaival
tükrözje a lysipposi iskola mvészi törekkéjü (petrezselyem level B) v. tarkalevelü fajvéseinek.
változékát diszcserjéül gyakran ültetik.
Boehe, Emst, a német modem zeneszerzk
Bodza, folyó, ered Brassó vmegye déli határán,
a Csonkás hegj' alatt, eleintén K.-nek tart, majd egyik vezéralakja, szül. Münchenben 1880 dec.
É.-ra fordulva a vadregényes Bodzái szoroson (1. 27. Rud. Louis és Thuille tanítványa zenekari
Odysseus-ciklus (4
0.) át a B.-i veszteglóintézethez s onnan Magyar- mvei nevezetesek:
bodza községhez jut el ezután nyiltabb völgy- Taormina, Eine tragische Ouverture; dalok. 1907
ben É.-nfc tart. Bodzafordulónál hirtelen DK.-nek óta a Volkssymphonie-Konzerte egyik vezetje.
Boehlau (Böhlau), Helene, német írón, szül.
fordul abba a mély völgybe, mely a Csukás csoportját a Bereczki hegységtói elválasztja. A völgy Weimarban 1859 nov. 22. Atyja B. Hermann
néhol annjira keskenyedik, hogy az országutat híres könyvkiadó és udvari nyomdász volt. Kinevelésben részesült, nagy külföldi utazásocsak nagy nehézséggel lehetett a hegyekbe vájni
a krásznai szünetel üveggyáron túl még 6 kat tett és Konstantinápolyban ment férjhez Al
km.-ig tart az útvonal végszakasza, mely fölé Rasid bejhez. Most Münchenben él. önálló müNy.-on a már Romániába esó 1664 m. magas vei: Novellen (1882); Reines Herzens schuldig
SzUon emelkedik, míg a völgy másik (bal) partját (1888); Ratsmádelgeschichten (1891); Hei"zensa Királyhegy (1052 m.) szegélyezi maga a völgy wahn (1891); lm frischen Wasser (1891); Der
tengerfeletti m^assága itt 634 m. A B. völgyé- Rangierbahnhof (1895); Das Recht der Mutter
nek ez a része (Krásznai szoros) a legszebb, az (1896) Die verspielten Leute (1897) Bse FiitSommerbuch
út helyenként 100 m.-nyire a zúgó B. felett terwochen (1898) Halbtier (1899)
vezet. A pénzügyói-ségi laktanyától kezdve a tel- (1903); Die Kristallkugel (1903); Das Haus zur
jesen kiépített út megsznik s Romániába csak Flamm" (1907).
Boehmeria Jacq. (növ.), az Urticaceae (Csamásodrend útban foíytatódik. Az út itt merben
sziklába van vágva. 1888 szept. havában itt talál- lánfélék) génusza, meljnaek mintegy 45 faja nagyták a híres bodza-krásznai, egj- a maga nemében részt a, trópusokon él, de Észak-Amerikában ós
páratlan, a sirmiurai a mai Mitro\'ic Szía vonlában) Kelet-Ázsiában ezeken kí\'ül is. Alacsony fák v.
pénzver hivatal jegyeivel ellátott 12 aranyrúdból cserjék v. félcserjék, rendesen átellenes állású,
álló kincset, melynek egy része a Magyar Nemz. osztatlan, fürészes szél levelekkel, amelyeken
Múzeumba került. E lelet is bizonyítja, hogy a azonban nincsenek fullánkszrök. Virágzatuk fürómaiak idejében erre sokkal nagj'obb volt a forga- zér V. buga, csomósán álló virágok alkotják. A
lom, mint ma. A B. völgjéból azonban még egy út ^. nivea (L.) Hook et Am. a trópusokon és Keletvezet Romániába, t. i. a tulajdonképeni B.-i szoros Ázsiában kultivált faj. Kínában chu-ma, Szudánfolytatásában egyenesen D. felé e másodrend út ban rami v. caloie a neve. Rostja, a rami rost,
kitn szövanyag. A durvájából készült kötél,
itt egy 1345 m.magas hágón éri el Románia határát.
Erre a hagyomány szerint már a hunok és kunok háló, kötöz igen ers és a nedvességnek jobban
is jártak, a törökök pedig számtalanszor törtek ott ellenáll, mint a kender és a len. A tisztogatott
be, mlg a krásznai szoroson elbb csak nehezen rostot ú. n. csalánszavetté szövik, mely európai
járható ösvénvek vezettek kifelé. V. ö. Orbán B., piacra is eljut. Cgyanolyan a jelentsége a B.
viridis-nek is.
A Székelyföld leírása. VI. 66—86.
Bodzafa (oöv), 1. Bodza.
Boele (ejtsd böie), község Arnsberg porosz keBodzafa gomba ibozzafa-gomba, növ.), a Judás- rület Hagen járásában, vasút mellett, (i905) 6510
fül-gomba neve, 1. Judásfiil.
lak., vasúti felszerelések-, szerszámkészítéssel,
Bodzafélék (növ), 1. Caprifoliaceae.
papir-, gép- és téglagyárral.
Bodzaforduló, 1. Magyarhodza.
Boemm, 1. Ritta (Fehér Kálmánné), festBodzái hegycsoport, 1. Csukás.
mvészn, szül. 1868 jan. 20. Lcsén. MvészetéBodzái szoros, Háromszék vmegye sepsi j.-ban, nek elemeire atyja, B. Tivadar oktatta, a nyolca Bodzái hegj'csoporton vagy Csukáson (l. o.) át- vanas években Drezdában folytatta tanulmávezet szoros illetve hágó, mely a Csukás töme- nyait, majd Parisban tanult s aztán Budapesten
gétl (1958 m.) K.-re metszi a hegységet, 1. Bodza. telepedett le. Néhány oltárképen kívül, amelyeBodzakása möv), 1. Bodza.
ket ózdi, csákvári és érsekújvári templomok száBodza-krásznai lelet, 1, Bodza (folyó).
mára festett, fkép eredeti technikájú vízfestméBodzalekvár (növ.), l. Bodza.
nyeivel tnt fel, amelyek közül a Kis Svábhegy
Bodzás, kisk. Zemplén vm. sztropkói j.-ban, c. 1909. megkapta a Mcsarnok Esterházy-dlját
(1910) 195 tót lak., u. p. és u. t Kelese.
Whist-párti és Liliomok c. képét a Szemvé;
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Boethius

(1858) Mémoire sur la jurisdiction
consulaire dans les Principautés unites roumaines

múzeum, két olajfestményét pedig a király danubiennes

vette meg.
2. B. Tivadar, festmvész, szül. Mmikácson
1822 okt. 22., megh. Drezdában 1889 jül. .31. Els
mestere Zausig lcsei fest volt, aztán a bécsi
akadémián tanult, de a szabadságharc kitörésekor hazajött s beállt honvédnek. 1849 után külföldre ment és sok régi remekmüvet másolt.
Drezdában a királyné felajánlotta neki az udvari
festi állást, de B. ezt nem fogadta el, mert nem
akart lemondani magyar honpolgárságáról. Inkább hazajött s Lcsén freálisk. tanári állást
vállalt. Attól fogva a Felvidék sok elkelségének arcképét festette, több oltárkép is tle való.
Így a lcsei minorita-templomé.

Boemund,

1.

Boendale

(ejtsd

Bohemvnd-

;

(1865).

Boérfalva, kisk. Szolnok-Doboka vm. magyar(i9io) 935 oláh lak., u. p. és u. t.
Magyarlápos.
Boerli., növénynevek mellett Boerhaave Herláposi j.-ban,

mann

(1. o.) nevének rövidítése.
Boerhaave (ejtsd búr—), Hermann, németalföldi
:

orvostanár,szül.Voorhoutban,Leidenmellett,1668.,
megh. 1738. Tanult fiziológiát, matematikát,
teológiát s csak késbb, 1690. kezdett komolyabban az orvostudományokkal foglalkozni. 1693-ban
doktorrá promoveálták. Tudományos értekezései
oly nevet szereztek neki, hogy 1701. a leideni
egyetemre az elméleti orvostail tanárának hívták meg, melyet 1709. az orvostan és növénytan
tanszékével cserélt föl. Késbb kedvenc tárgyának, a kémiának és a gyakorlati orvostannak
lett els tanára. Leiden városa szobrot emelt neki.

bán—). Jan, holland költ,
1290 táján Tervuerenben, megh. 1365. Nevezetes a brabantok történetét tárgyaló munkája
Brabantsche Geesten (1316). Korának szociális
viszonyaira élénk világot vet Der Lekenspiegel Nagyszámú munkái közül megemlítjük Institutiones medicae in usus annuae exercitationis doc. tankölteménye (kiadta de Vries, Leiden 1844,
mesticos digestae, melyben alaprajzát adja az el4 köt.).
Boeotarchok, az ókori boiotiai (beot) városok méleti orvostudománynak Aphorismi de cognosszövetségének legfbb, évenként választott tiszt- cendis et eurandis morbis in usum doctrinae meviseli, akik a katonai és politikai vezetés, szer- dicae, melyben a betegségeket tárgyalja; Elementa chemiae stb.
zdés- és békekötés dolgában intézkedtek.
Boerbavía L. (növ.), a Nyctaginaceae család
Boeotia, boeoti, 1. Beócia.
Boeotiana, 1. Blason popidaire.
génusza, melynek 20 faja tropikus vidékeken él.
Boér, így nevezték, mint az oláhok, régebben Egyéves v. ével füvek v. félcserjék. Számos faj
magyarul is a bojárt (1. o.).
gyökere, mint pl. a B. ereda L., B. procumbens
Boér Elek (kövesdi), egy. tanár, szül. Csapón Roxb. fajoké Kelet-Indiában ós a B. hirsuta
(Kis-KüküUö vm.) 1872 nov 26. Tanulmányait a Wiüd.-é Braziliában hashajtó- és hánytatószerül
kolozsvári, bécsi és berlini egyetemeken végezte, szolgál.
Boerok, l. Búrok.
1898. sub auspiciis regis avatták Kolozsvárott az
államtudományok doktorává. 1900-ban Kis-KüBoerok és bástyások, félnemesek Fogaras vi:

szül.

:

;

kü!l vármegyében szolgabiróvá, majd els al- dékén, 1. Félneniesek.
Boéthius, Ancus Manlius Tbrquattis Severijegyznek választották, egyszersmind a közigazg.
jog magántanárává habilitálták Kolozsvárott; nus, Theodoriknak, a keleti gótok királyának bi1908. a közig, és pénzügyi jog ny. rendkív.,
1910- pedig rendes tanárává nevezték ki. A közigazgatási jog irodalmának buzgó mívelöje. Nagyobb önálló munkái A porosz község, kör, iartotnány s a közéjük ékelt közigazgatási kerületek szervezete (Kolozsvár 1898) Közigazgatási
bíráskodás (Budapest 1907); Magyar közigazgatási jog (Kolozsvár 1908)
közigazgatási intézkedések jogereje (1910). Ezenkívül számos értekezése jelent meg jogi lapokban.
:

;

;

Boeren-Bruegel, Pieter,

Boerescu

(ejtsd

A

1.

Bruegei
román áUam-

boereszka), Vasil,

:

féríiú, szül. Bukarestben 1830 máj. 1., megh.
Parisban 1883 dec. 1. 1848-ban mint kiváló hírlapíró tnt föl. 1857-ben doktori oklevelet nyert.

Ez idben

írta

következ mveit Mémoire sur
:

la question politique et
Valachie (Paris 1856);
traité

économique de

la Moldo-

La Roumanie aprés le
de Paris du 30 mars 1856 (u. o. 1856)

Traité comparatif des dólits et des peines au point
de vue philosophique et juridique (u. o. 1857).
Parisból hazatérve megalapította a Nationalul-t.
1859-ben Moldva és Oláhország egyesítése körül
buzgólkodott. 1868— 70-ig igazságügyi miniszter
8 1873— 75-ig ós 1879— 1881-ig külügyminiszter
volt. Egyéb mvei Examen de la convention du
19 aoOt relatíve k l'organisation des Principautós
:

zalmas embere és bölcsészeti író, szül. Kr. u.
475 körül Rómában mint elkel család sarja
510. konzul is volt buzgón törekedett a gótok közt
a mveltséget és humanizmust terjeszteni, de
Theodorik gyanúba fogta, hogy a bizánci udvar;

;

ezért sokáig börtönben tartotta,
Symmachus-szal együtt 524.
megölette. B. az els tipikus középkori tudós és
bölcsész. Görög források után dogmatikus könyveket írt a zenérl, az aritmetikáról, szintúgy
magyarázatokat Aristoteles logikai mveihez, s
így a skolasztikus fllozófla egyik megalapítója,
ki buzgón gyjtötte enciklopédikus ismereteit és
majdnem szolgailag ragaszkodott Aristoteleshez
vitatkozásaiban és következtetéseiben. Legkiválóbb munkája a börtönben írt De consolatione philosophiae 5 könyvben, vers és próza vegyest,
melynek lendületes nyelve és a legnemesebb ókori
bölcsészeti eszméktl duzjsadó tartalma joggal
volt nagy hatással a középkorban. B. benne a
filozóílával társalog, mely arra tanítja, hogy minden szerencse forgandó, hogy az igaz bölcs csak
ral szövetkezett

;

majd apósával,

az erényben találhat nyugalmat és biztonságot
Isten pedig csak azért sújtja csapásokkal az embert, h jgy velük lelkét megtisztítsa. Keresztény
teológiai értekezések is fönnmaradtak neve alatt,
de ezek valószínleg nem tle valók. Mvei nyom-
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—
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tatásban elször Velencében jelentek meg két
kötetben (1491—92), gondosabb kiadásban Baselban (1546 és 1570), utoljára Migne Patrologia
c. gyjteményének 63—64. kötetében (Paris 1847).
A Consolatió-nak számtalan kiadása van, szintúgy fordítása is. V. ö. Bergstedt, De vita et scriptisBoethii (üpsala 1842); Hildebrand, B. und
seine Stellung zum Christentum (Reíjensburír
1886) Steicart, B.. an essay (Edinburg 1891)
Kádár, B. bölcseleti hatása (Bölcseleti folyóirat,
1889. 3-4. füzet).
Boethios, Simon, svéd történetíró, szl.Sassen-

-

BosrAr

Bofa, város Japán Hondo-szigetén,

(ims) 23,436

lakossal.

Bog, másként csomó B., bogas, a növénjrtanban 1. Elágazás.
Bog a szlávban a. m. Isten. Gyakran fordul el
összetételekben, mint Bjelbog, Bogumll, Csjomobog stb.
Boga, Buga, Buka, régi magyar személynév.
A név megfelel a kún-tatár boga, buga, buka, azaz
bika szónak s hozzánk kétségkívül a bessenyöktl került. Megvolt a név seinknél magyarosan
Bika alakban is.
Boga, a Bihar-hegységben Biharfüred közeban 1850 márc. 6. Az upsalai egyetemen a történelem tanára. Svéd nyelven írt munkái: A svéd lében emelked csúcs, hatalmas sziklavárral s
nemesség Zsigmond korában (1877) Károly sö- cseppk-barlanggal. V.ö.K. Nagy Sándor, Bihardermanlandi herceg kormánya (1884—86); A ország III. 179.
;

;

;

francia forradalom története és okai (1887) IV.
Bogács (növ.), 1. Cardutis.
Gusztáv Adolf kiskorúsága és a francia forradaBogács, 1. nagyk. Borsod vm.egri j.-ban, (i9io)
lom (1888—1889); Svédország története 1718 — 1990 mag>-ar lak., postahivatal, u. t. Mezkövesd.
1809-ig, Tengberg közremködésével (1879) Svéd
2. B., kisk. Kolozs vm. mocsi j.-ban, (i9io) 240
;

—

;

— B

oklevélgj-Ujtemény (3 köt.). Kiadta végül III.
Gusztáv titkárának, Ehrenströmnek emlékiratait

oláh

(1882-83).
Boethos, görög szobrász és ércmúves java
tevékenysége a Kr. e. II. sz. elsó felére esik
Pausanias és reánk maradt két fóliratos jelzése
révén tudjuk, hogy Kalchedonban született. Fö
müvét, a bronzcsoportot, mely libát lojtogató
gyermeket ábrázolt, római kori márványmásolatok révén jól ismerjük kedves, közvetlen humor
és firisseség egyesül benne flnom természetmegflgyeléssel s egjiittal a zárt, világosan kifejlesztett szobrászati csoportfüzésnek is kiváló példája.
BoetixiB János, Nagy Lajos idejében élt magyar

Szászbogács (1. o.).
Bogácsoló, bolyhosüó v. borzosUó gép (Rauhmaschine), szövetek színének v. fonákjának bolyhosítását végz gép. E célból a posztóiparban a
nemezréteg, a pamutiparban pedig a vetülékfonal
annyira lazíttatik, hogy egyes szálak csak egyik
végükkel kapcsolódjanak az alapszövetbe. L. Csi-

;

;

A

prédikátor-rend tagja volt. Ó volt
maarj'ar Aristoteles-magyarázó. V. ö.
FerrariusS>ig., Derebus Hung. Prov. Ord. Praedic.
(franc, ejtsd: bóf). ökör, marha; marhahús.
B.ála mode, párolt marhapecsenye.
bölcsész.

a l^régibb

Boeuf

—

—

—

B- au naturel, a levesben ftt marhahús.
B.
gras (ejtsd gr»), húshagyó, arról a kövér ökörrl
:

nevezték el, melyet földíszítve, farsangi körmenetben húshagyó vasárnap, hétfn és kedden körülvezettek.

lak., u. p.

és u.

t.

Bonczhida.

S.

Kisküküll vm. dicsszentmártoni

,

nagyk.
most

j.-ban,

nozás.

Bogács-rend, 1. András-rendek.
Bogaers (ejted: — gársz), Adriaan, németalföldi
költ, szül. Hágában 1795 jan. 6., megh. Spaa fürdben 1870 aug. 10. Jogot végezve, elbb ügjrvédkedett,

1830— 51-ig peiig kerületi törvényszéki bíró
Rotterdamban. Már elsóföllépésé-

volt, legutoljára

vel,mint költjelezte politikai irányát, midn 1832.
Volharden cím hazafias nagy költeménye megKitartás !)
jelent, meljTiek már neve (magyarul
mutatja, hogy célja fleg nemzetének a fibátorítása volt a Belgium ellen feljutott küzdelemre.
Összes költeményei megjelentek 1871. két kötetben (Haarlem, kiadta Beets M.). Nyelvészeti tantümányai (Taalkundige Opstellen) 1872. kerültek
:

Boffalora sopra Ticino, város Milano olasz ki a sajtó alól.
tartomány Abbiategrasso (ettl 11 knu-nyire) jáBogáért, Martin, 1. Desjardinsrásában, a Naviglio Grandé és vasút mellett, a
Bogáncs (növ.), l. Carduns.
Ticino közelében, amelyen 1810 27. épített híd
Bogáncs-pille (Pyrameis [Vanessa] Cardui
vezet át, (1901) 1957 lak. A magentai csatában (1859 L., illat), a bunkóscsápú nappali lepkék (Bhopajún. 4.) Mac Mahon elfoglalta, bár az osztrákok a locera) csoportjába tartozó, hazánkban mindenütt
hidat légbe akarták röpíteni.
gyakori lepkefaj. Évente 2—3 ivadéka fejldik
Bofirand, Germain, francia építész, szül. Nan- nagysága 50—61 mm. Hernyója ápr.— aug.-ban
tesban 1HH7 máj. 7., megh. 1754 márc. 18. Mint a Wkoló- (Carduus) és a szamárbogáncson (OnoJean Hardouin Mansart tanítványa kezdte pályá- perdoii), továbbá számos növényen él. Néha töját és csakhamar hímévre tett szert. 1711-ben a megesen fejldnek a pillék s olykor nagy vánlotharingiai herceg els építésze lett. Igen sokat dorlásokba fognak. Ilyen nagyobbszabású ván-

—

;

épített Parisban és Franciaországszerte,

st

Bel-

dorlást észleltek 1884., 1888. és 1903-ban.

giumban és Németországban is frangú családok
számára és egjik ftényezje volt a rokokó-stílus
keletkezésének és terjedésének. Híres, jellegzetes
a párisi Hotel Soubise (ma állami levéltár)
belsejének kiképzése. Irodalmi müvei közül különös tekintélynek örvendett a Livre d'architecture
(1745) és Oeuvres d'architecture de M. D. (1753)^
Bofors-ágyúk, nem kovácsolt, öntöttacélból készült svéd ágjúk.

mve

Bogáncs-rend,

Bogár
Bogár

(áiiat). l.

l.

András-rendek.

Bogarak.

István, Somogy és Tolna vármegyék
néhány helységének örökös birtokosa, rakoncátlan, megbízhatatlan ember. Mint a Kszegiek pártvezére (serviens), atj^afiai s barátaiból álló haderejével kezdetben a cseh Vencel pártjára állott,

tóbudai vámagjTiak tette meg. Késbb Károly
Róberthez kezdett közeledni, amiért meg is kapta

ki

;

—
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büntetését Kszegi Jánostól, Somogy és Tolna nincs kifejldve, a varratban gyakran összeforrtak
vármegyék fispánjától. B. békét kér követei a (pl. Carabus). A szárnyfedk néha rövidek,mintegy
Kszegiek Ígéretét vették, hogy htlenségét el lemetszetteknek látszanak (pl. Staphylinidák) s a

fogják feledni. De azért 1316 derekán a Német- potroh kisebb-nagyobb része födetlen. Hátsó szárújváriak ellen induló Károly Róberthez csatlako- nyaik hártyásalí, hosszirányban erezettek s jóval
zott. Ezért Károly
1318. maréi várnaggyá teszi. hosszabbak, mint a szárnyfedk, amelyek alá
B. sok ellenséget látván maga körül, mindinkább összehajtva visszahúzhatok. Repülésre csak ezek
félrevonult, de már ezzel sem csillapíthatta le a szárnyak szolgálnak s a torban rejl izomkészüelleneinek gylöletét, mely 1327. Károly király lékkel mozgathatók. Számos bogár hátsó szárnyai
álhalálhlrére nagy ervel tört ki. B. jószágaiban hiányzanak (pl. Carabus, Meloe, Blaps, orrmáellenei tetemes károkat okoztak. Rövid id múlva nyos bogarak stb.). Az életmódhoz képest igen válteljesen lejárta magát nem igen van többé róla tozó nagyságú és szerkezet lábaik (futó, ásó, úszó
szó s 1329. utoljára találkozunk nevével. V. ö. ugró lábak) végs részlete, az ú. n. lábtö (tarsus)
Századok (1890).
leggyakrabban 5 ízbl é,ll (Pentamera^l. futrinka,
Bogarak (áiiat, két színes képmetléklettel), tá- cserebogár stb.); másoknak az els és második lábhátsó
páron ellenben
gabb értelemben az összes rovarok, szkebb ér- páron 5, a harmadik
telemben a rovarok (1. o.) egyik rendje, melyet csak41ábtizükvan('ííeíeromera,pl.nünüke,krískemény vagy fedelesszárnyuaknak (Coleoptera bogár,bzbogár stb.); ismét másolóiak valamennyi
L., EleutJierata Pabr.) is neveznek. A B. száj- lábtöve látszólag 4 ízbl áll, amennyiben az utolsórészei rágok; els torgyrjük szabadon moz- eltti lábtizük igen kicsiny, alig látható (Cryptogatható két pár szárnyuk közül a mellsk ke- pentamera, régibb szerzknél Tetramera, pl. cinmények, a hátsók hártyásak és nyugalomban a cérek, szüfélék, orrmányos B., levél B.) végre
szárnyfedk alá vannak rejtve átalakulásuk tö- a B. egy kis csoportjának valamennyi lába látkéletes.
szólag 3 lábtízes, amennyiben a 4-izü lábt
A B., testalakjukat tekintve, rendkívül változa- utolsóeltti íze igen kicsiny (Cryptotetramera,
tosak: majd megnyúltak, karcsuk, majd rövid- régibb szerzk Trimerái, pl. Katica-bogár). Pottestüek, zömökek hátoldaluk majd kidomborodó, rohúk szóles alappal ízesül a harmadik torgyrmajd lapos. Nagyságuk tág korlátok között vál- höz a hátoldalon rendesen 8, a hasoldalon több
némelyek úgyszólván csak nagyítóval félgyr összeforr adása miatt rendesen csak 7—7
tozik
láthatók (pl. apró Staphylinidák, Trichopterygi- félgyürt lehet megkülönböztetni az elsatnyult
dák), mások több centiméternyi nagyságot érnek végs izek gyakran az elzkbe vannak visszahúel (pl. szarvorrú bogár, szarvasbogár, brfutrinka, zódva.
hs cincér a délamerikai Dynastes Hercules L.
A B. bels szervezeténél említend a hátoldahimje 15 cm. hosszúságú). Fejk majd szabadon lon végighúzódó, kamrákra osztott hátedény, a
kiáll, majd a nyakvért alá van huzódva.Rajta van- hasoldalon található, dúcokból összetett hasducnak a 4— .30, leggyakrabban 11 ízbl álló, igen lánc és a bélcsatorna, mely tekintélyes hosszúságú
változatos szerkezet csápok (antennáé), amelyek s a potrohban hurkokba szedve foglal helyet a
fleg a hímeken
gyakran tekintélyes nagy- ragadozó B. belén (pl.Carabus) rágásra való chitinságúak. Mellékszemeík ritkán vannak, a nagy f ogakkal ellátott rágógyomrot s kívül bolyhokkal
összetett szemek ellenben csak néhány barlang- fedett chylus-gyomrot lehet megkülönböztetni a
lakó fején hiányzanak. Fels állkapcsaik (mandi- bélbe nyíló kiválasztó szervek (Malpighi-féle edébulae) többnyire nagyok, sarlóalakuak, élesek s nyek) száma 4—6. Több bogár (pl. futrinka-félék)
gyakran fogazottak; alsó állkapcsi tapogatóik alfelébe maró mérges nedvet elválasztó mirigyek
(palpi maxülares) 4-, az alsó ajaktapogatók (palpi nyílnak, amelyeknek tartalmát a bogár szorultsálabíales) 3-izüek alsó állkapcsaik bels lemeze gában ellenségére fecskendezi. A hímet nagy, kesarlóalakú, a küls az áUkapcsi tapogatókhoz mény, chitines közösül szerv jellemzi, mely nyuhasonló alsó ajkuk többnyire nyelv alakú. Els galomban a potrohba van visszahúzva. A hímek
torgyürjük, az ú. n. nyakvért, tekintélyes nagy- a nstényektl csápjaik, némelyek lábtöízeik
ságú s mozgathatóan Ízesül a sokkal kisebb má- alakjában különböznek; a hímek gyakran nasodik torgynlvel, mely a szárnyfedk közé kis há- gyobbak, mint a nstények s ezektl színezetükromszögletes pajzsocskával (scutellum) ékeldik; ben s különböz ékítményekkel különböznek (pl.
ez a pajzsocska csak ritkán hiányzik. Mells szarvasbogár, szarvorrubogár). Lárváiknak többszárnyaik, a kemény szárnyfedk nem alkalma- nyíre 3 pár, meglehets hosszú torlábuk, néha
sak repülésre, hanem csupán a hártyás máso- szemölcsalakú poti'ohlábaik is vannak más B.
dik szárnypár, ós az els torgyi'íí után követ- lárvái lábatlan kukacok (pl. orrmányos B. lárvái)
kez testizek befedésére valók. A szárnyfedkön, bábjaiknak lábai szabadon kiállanak. Kifejldémelyeknek alakja, nagysága, vésete, esetleg sz- sük némelyeknél néhány hetet, mt'isokiiál több
rözet, színezete és tarkázata a fajok megkü- évet, a (íserebogáré pl. három évet vesz igénybe.
lönböztetésére fontos jellegeket szolgáltat, mells,
A B. úgy kifejldött, mint lárvaállapotban rendoldalsó V. küls, bels és hátsó szegélyt különböz- kívül falánk állatok s a legkülönbözbb él és eltetünk meg. A mells szegélynek a külsbe való halt állati V. növényi táplálékból élnek számosan
áthajlásán van a váll. A két szárnyfed bels sze- közülök a kerti, mezei ós erdgazdaságnak valógélye nyugalomban ritkán áll el egymástól (pl. ságos csapásai (1. a kártékony B.-at az illet címnünüke), többnyire szorosan megfekszi egy- szók alatt). A B. az egész Fcildön el vannak termást, ú. n. varratot (sutura) alkotva. Oly ro- jedve nagyobb részök szárazon él, részint a föld
varok szárnyfedi, amelyeknek hátulsó szárnya színén, fákon, bokrokon, füveken, részint föld alatt
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:

vagy élö V. elhalt növények belsejében, állati holttestekben, az állatok ürülékében, kisebb részök él
édee vizekben, még kevesebben élsködnek más
állatok belsejében. Fajaik száma a térítk felé
^yre szaporodik s a forró égöv alatt él a legtöbb s
egyszersmind legfeltnbb, legszebb faj. A B.-f ajok
eddig ismert száma 100 ezerre tehet: Európában mintegy 12.000 faj él, melyek közül hazánki-a
6000-nél több faj esik; Kuthy Dezs kimutatása szerint az 1896-ig hazánkból ismert fajok
száma 6043; azóta sok új fajt ismertettek hazánk
bogár\'ilágából. A B. igen korán fejldtek ki
Földünkön maradványaik már a palaeozoi kor
;

köszénformációiból ismeretesek igen sok ásatag
bogarat ismerünk a harmadkorból, különösen a
borostyánkbl. A B.-at a mai rendszerezk a
szárnyerezetbeli különbségek, anatómiai és szövettani jellemvonások felhasználásával két alrendre (I. alrend: Adephaga, II. alrend: Polyphcufa) osztják.
AB. tre szúi-va könnyen és egészen életh alakban konzerv-álhatók. Régtl fogva kedvelt és valódi
disztárgyai az állatgyüjteményeknek s alig van az
állatországnak valamely más csoportja, melynek
több, részint avatott, részint dilettáns tanulmányozója és gjüjtöje akadna, mint a B.-nak. Hazai
bogárgj-üjteményeink között különösen gazdag a
Nemz. múzeumé, mely a külföldi B. gazdag gjnijteményén kívül magában foglalja a hazai B. legteljesebb gjüjteményét. A hazai bogárfauna megismerése körül legtöbb érdemet dr. Frivakhzky
Imre. Frivaldszky János, Fuss Károly és újabszereztek, akikhez Bielz E. Alban Csíki
bert, Ormay Sándor, Méhdy Lajos, Seidlitz
György, Bíró Lajos, Kuthy Dezs, Mocsáry
Sándor stb. csatlakoznak.
A mellékelt két színes táblán ábrázolt bogarak
/. tábla. Európai bogarak. 1. Cicindéla (Cicindela campestris).
2., 3. Aranyos bábrabló

Ern

—

(Galosoma sycophanta) és lárvája.

—

—

4.

Br-

futrinka (Procrustes scabrosus).
5., 6. Szegett
csíkbogár (Dytvivus marginalis) és lár\'ája.
7., 8. Csibor vagy fekete vízibogár (Hydro2)hilus
9., 10. Fekete dögbogár
piceus) és petetokja.
11. Piros nyakú
(Sílpha atrata) és lárvája.
dOgbogár (Silpha thoracica).
12., 13. Közönséges temetóbogár (Necrophorus vespillo) és

—

—

—

—

—

14.

germanicus).

Német temetbogár (Necrophorus

—

15.

Aranyzsinóros holy^'a (Sta-

—
—

—

16. Emus hirtus.
phylinns caesareus).
18. Tigris- vagy kalló17. Hoplia coerulea.
cserebogár (Polyphylla fullo).
19., 20., 21.
Szarvasbogár (Lucanus cervus) hímje, lárvája

—

—

22. Dorcus parallelopipedus.
Görög rózsabogár (Cetonia trojana).
24.,
Vörösnyakú rózsabogár (Cetonia ignicoUis)

és bábja.
23.
25.

—

—

—

26. Sárgaprémes rózsabogár (Tri27. Orrszarvúbogár ('Orit/des
chius f'asciatus).
28. Copris hispanus (hlm). iiasiconi is) hímje.
30.
29. Szent galaesinhajtó (Ateuchus sacer).

lárvája.

—

—

—

—
—

Bogárcsigrák

37. Piroshátú pattanóbogár (Elater

sanguinemj.

— 39. Buprestis flavomaculatus. — 40. Attelabus curculionoides. —
41. Molytes germ^nus. — 42. Chlorophanus
viridis. — 43., 44. Tövises fenyöcincór (Énagium
inquisitor) lárvájával. — 45. Hólyaghúzó krisbogár (Cantharis vesicatoria). — 46., 47. Pyrochroa rubens hímje ós lárvája. — 48. Zöld pajzsbogár (Cassida viridis). — 49. Ancdis ocellaia.
— 50. ChUocorus reniptistulatus. — 51. Böde
—

Alaus Pareyssii.

38.

(Coccionella variábilis)cula.

—

52. Glythra laevius54. Timár-

— 53. Mordella bifasciaia. —

cincér (Prioniis coriarius).

IL

;

lárvája.

-
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Exotikus bogarak.

tábla.

Mormolyces

1.

phyüodes. Java.— 2. ^wí^iaamopía/a.Transzvál4. Silpha
3. Cicindéla regalis. Kelet-Afrika.
5. Phanaeus imperátor. Braaenea. Szumatra.
7.
zília.
6. Stephanorhina settata. Afrika.
Aphdorrhina quttata- Afrika.— 8. Megalorrhina
9. Goliathus regius, bábszöveregia. Afrika.
dékével. Kamerun.
10. Golofa Porteri. Cejlon.
11. Neolamprina Adolphinae. Új-Guinea.
13. Pha12. Chiasognathus Grantii. */,. Csile.
14. Pyrophoriis nodinaeus bubalus. Brazília.
15. Edinogonia Buqueti. Chile.
lucus. Kuba.
17. Julodis
16. Catoocantha bicolor. Java.
18. Calandra palmarum,
viridipes. Afrika.
lárvájával és bábszövedékével (cocon). Szumatra.
20. Eupho19 Cyphus gemtnatus. Brazília.
21. Brenhís Schönherri. Új-Pomeránia.
22. Hypocephalus
thus Anchorago. Brazília.
23. Macrodontia cervicorarmatus. BrazUia.
24. Sternotomis ladator. Keletnis. Brazília.
Afrika.
25. dymatostoma lactoguttata. Madagaszkár.
26. Astathes splendida. Szumatra.
28. Chrysochus
27. Apate^ terebrans- Afrika.
29. Eumolpus splenauratus. Észak-Amerika.
30. Ságra violacea. Kína.
didus. Brazília.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.32. Aspid/}31. Solenis spinifex. Brazília.
33. Doryphora
m/)rpha socia. Új-Guinea.
m^'ulipennis. Brazília.
Irodnlom. Fabricias, Systema Elentheratorum, Kiél 1801,
2 köt. Herbst, Die KSfer, Jablonsky Natursystem aller
bekannten Insekten cím müvében, Berlio 1789—1806, 10

—

;

köt. : Erichson, Natnrgeschichte der Insekten DentschLacordaire,
lands, 1. Abt.
KSfer, u. o. 1845—99, 6 köt.
Genera des Co'.éoptéres, Paris 1854—59, 5 köt.; Redten:

:

kiadás Wien 1868;
Qemminger und Harold, Catalogns Coleopterornm hncnsque
descriptoram, München 1868 76, 18 köt. Starm, Dentschlands Káfer, Nürnberg 1805-1857, 23 kötet 424 színes képKeitter, Catalogus Coleopterornm Europae, Berlin
pel
Storm, Icones Coleopterornm Gerraaniae, 121 táblá1891
val, u. o. 1878:
Calwer, KáferbncU, 6 kiadás. Stuttgart
Schenkling,
1907—1909, 51 táblán 1400 bogár képével
Schilsky,
Nomenclator coleopterologicas, Frankfurt 189-i
Berlin
Dentschlands,
Systematisches Veraeichnis der KSíer
1888; Ganglbaner. Die Káfer von Mittelenropa, Wien.
Heyne, Die exotischen KXfer
megjelenik 1892-töí keadve
in Wort und Bild, Leipzig 1893, folytatva 0. Taschenberg; Münchener Koleopterologische Zeitschrift, megjelenik
1903 óta. A hazai bogárvilágot kitnen ismerteti Csiki
Ern, Magyarorsúg bogárfaonája, Budapest, I. köt., 1905—
1908: a második és további kötetek sajtó alatt. A basánkban 189<-ig megfigyelt bogárfajok jegyiekét ffssieálUtotta
Kuthy Deasó, Magyar birodalom állatvilága, Arthropoda,
Bndapest 1896: ebben egyntul megtalálható a hazai B.-ra
vonatkoaó irodalom. As újabb irodalmat 1. a Rovartani
Lapokban 1897-töl kezdve.

bacher,

Paana aaUriaca: Die Káíer,

—

2.

:

;

:

:

:

;

Havasi cincér (Rosalia alpina).
31. Sarkantyús virágcineér (Strangalia armata).
32.
Pézsmacincér (Aromia moschata). —33. Pachyta
Bogárcsigák (Ghitonidae, Placophora, iii»«),
34. Purpuricenus Koehleri. a puhatestek (Mollusca) törzsébe, a párosidequadrimaadata.
35. Csupasz cincér (Molorchus major).
gek (Amphineura) osztályába tartozó csigacsalád, melyre jellemz 8, egymást tetcserép
36. Közönséges darázscincér (Clytus arietis).

—

—

—
—

Boss&revö növények

446

álló hója. A B. tökéletesen kétoldalú részarányos állatok; testük
megnyúlt, tojásforma, hát-hasoldali irányban latalpuk széles és lapos szemeik és tapopított

módjára fed mészlemezböl

;

;

gatóik nincsenek, hátukon azonban rendkívül
sok, sajátságos érzékszerveik vannak, melyek
fény érzésre, tapintásra és valószínleg különböz kémiai ingerek megérzésére valók. Bels
szervezetükben a küls testalak kétoldali rész-

arányosságának megfelelen szintén kifejezésre
jut a kétoldali részarányosság. Többnyire hím-

nsek; a vízbe lerakott petéikbl kezdetleges
szervezet, Troehophorára emlékeztet, héj nélküli, csillókkal borított lárvák fejldnek, melyek
bonyolult fejldós útján érik el a kifejlett B. szerValamennyien tengeriek s ez id szerint
400-nál több fajuk ismeretes, különösen gyakoriak a sekélyebb melegebb tengerekben. Rendesen széles talpukkal ersen a sziklához tapadnak s ha lefeszítik, összegömbölyödnek. Fajaik
a szilur óta ismeretesek. Legközönségesebbek a
Chiton-tajok. A Földközi-tengerben elfordul a
Chiton squamosus L.
Bogárev növények, 1. Húsev növények.
Bogárfalva, kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi
j.-ban, (1910) 4Í9 magyarlak., u. p. és u. t. Székelyudvarhely.
vezetét.

Boqktíxa. Márton. Eleinte

III.

Endre király szol-

gálatában állott, de már 1304 szén Trencséni Csák
Máté oldalán találjuk, mint annak legbizalmasabb hadnagyát (serviens). EmUtett évben részt
vesz urával a cseh háborúban, mint Rudolf osztrák herceg szövetségese. Zólyomot, Lipcsét, Dobronyát, Palotát olyanoktól foglalja el, kik ez

idben még Károlynak is ellenei. Esztergomnak
a Kszegiektl történt vitéz visszafoglalása által
Károly Róbert bizalmát szerzi meg. 1309-ben Frá
Gentile bíboros Csák Mátét megnyeri Károly Róbertnek s a király ekkorra tartotta fenn a jutalmazást a «hü Máté nádor tárnokmesterének-). Ezáltal B. a ftMátyus földé»-nek nevezett területen
nagybirtokossá lett. 1318 febr. a nyitrai püspök
kiközösíti B.-t, mert mint «Csák Máté földje fbírája)) a püspök fispáni joghatóságába ártotta
magát. 1318-ban szilágyi várnagy, 1324. ispán.
Ura halála után egészen a király pártjára állott.
Ezután több hadjáratban Károly oldalán vesz
részt. V. ö. Századok (1890).
Bogáriogó növények, 1. Rovarfogó növények.
Bogárhátú szántás, a szántás azon neme,
amelynél a keskeny
néhány méter széles
fogásokat folyton összeszántják, minek következtében a fogás közepe kidomborodik, a szántóföld
hullámos felület lesz. Leginkább ess vidékeken
alkalmazzák, a csapadék gyorsabb levezethetése
céljából, de mert a sok barázda miatt nagy a területveszteség, a növények érése egyenetlen s a
gépek nem alkalmazhatók, a B.-nak csak kivételes esetekben van haszna.
Bogáros, nagyk.Torontál vm. perjámosi j.-ban,
(1910) 2641 német lak., postahivatallal és telefon-

—

—

m. fényes fekete szem.
Bogártelke, kisk. Kolozs vm. uádasmenti j.ban, (1910) 613 magyar lak., vasúti megálló, u. p.
és u.

t.

Egeres.

Bogatzky

Bogárzik a ménes vagy gulya, ha dongók v,
legyek csípik, amely ell az utóbbi gyorsabb mozgással, a ménes pedig vágtatással igyekszik menekülni.

Bogasbarka (növ., amentum dichasiale), a nyírfának meg az égerfának eltér barkája, mert a
barkapikkelyek tövében nem egy-egy virág, hanem apró, ketts bogvirágocska fakad.
Bogát, Árpád és Zsolt vezérek idejében magyar vezér. Mikor Berengár olasz királyt 921-ben
alattvalói meg akarták fosztani méltóságától, a
magyarokat hítta védelmére. Ezek B. és Dursák vezérlete alatt el is mentek, Berengár ellenségeit fölkeresték s közülök sokat megöltek. B.
fia Anonymus szerint Bulcsú (1. o.) volt. Emlékét
a tihanyi apátság alapítólevelében 1055. említett balatonvidéki «Bagat mezee« s a somogyvmegyei Alsó- és Fels-B. puszták rzik. Maga a
B. név
az ó-szlovén «bogatu»
úgy látszik
azaz gazdag szónak felel meg, amibl az tnnék
ki, hogy a szláv eredet személynevek már a lebediai magyarságnál sem voltak ismeretlenek.
Bogát, közs. Szabolcs vm., 1. Nyírbogát.
Bogath, Csík vmegyóbena Hargita-hegységnek
a Vár- és Szilas-patak közt kiszökeU elfoka,
különálló kerekded hegy, mely régente lakva és
erdítve volt.
Bogáthi Fazakas Mihály, 1. Fazakas.
Bogát-Radvány nemzetség, egyike a magyar
nemzetségeknek, melyKézai szerint Csehországból
származott. Állítását a nemzetség szláv neve igazolni látszik. Amidn az oklevelek elször szólnak
a nemzetségrl, két egymástól távol es vidéken
találjuk, a Dunántúlon és Zemplén vmegyében. A
dunántúli ágról kevés adatunk maradt. A nemzetség si fészke nem is itt, hanem Zemplénben volt,
ott voltak legnagyobb birtokai és ott volt a nemzetség monostora, a szerencsi monostor is. A nem-

—

—

zetség összes ágai két izben szerepelnek együttesen. 1227-ben, amidn Csíz, Bogáth íia Páche
megölése miatt istenítéleti párbajra kényszeríttetvén, legyzetik és ezért birtokait veszti, me-

lyeken a nemzetség többi tagjai megosztoznak.
1253-ben újra osztozkodnak, kibékülvén a gyilkosság szerzjével. 1300 körül a nemzetség különböz családokra oszlott szót, a Cseleji, liárom,
ú. n. Bogáth-, Péter- és Sztáneságbeli Izsépy és
Rákóczy családokra. Utóbbinak egyik mellékhajtása a Morvái Gyapol-család. Ezek között a Rákóczy-család a nemzetségnek legnevezetesebb ós
egyúttal legrégibb családja, melynek se I. Csépán. Ennek Csíz fiától származott ükunokája Balázs (1327
57) már Rákóczy Balázsnak neveztetik. A nemzetségbl származott családok mindegyike különböz címert használ, a Rákóczy- és
Morvay-családok címere azonban egyezik, félkereken álló, csrével a kereket csipkedni látszó
szarka. Ezt a címert használja a Rákóczy-osalád
kemenesi ága, míg a fejedelmi ág veres pajzsban
arany keréken álló koronás fekete sast, jobb karmában kardot tartva használ. V. ö. Wertner M.,

—

nemzetségek I. Karácsonyi J., A magyar nemzetségek I. Csotna J., Magyar nemzet-

A magyar

állomással.

Bogár-szem

—

a.

;

;

ségi címerek.

Bogatzky, Kari Heinrich von, német pietista
Jankowa sziléziai faluban 1690 szept. 7.,

író, szül.

-;

—

BosAz
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Bogrdanovics

Duna és Tisza közötti csatorna (Budapest 1907)
továbbá négy kötetben kivonatolta az Annales
Schatzkástlein des Ponts et Chaussées összes vízügyi közleméder Kinder Gottes (1718), mely 64 kiadást ért. nyeit 1831-tól 1908-ig (Vízügyi Közlemények,
Egyházi dalai (1750) közül több még ma is ól az 1904, 1905, 1907, 1909). Fordított munkái: A
ev. egyházban. Érdekes önéletrajza (1801, új ki- folyók kisvízi medrének szabályozása (Girardou
adása 1872). Életét megírta Ledderhose (1846), an- H.-tól, Budapest 1896) Az emberek közötti különbségek (Rousseautól 1905) ;Vallomásaim (Rousgolul KeUy (1889).
Bogiz, V. lágyabban kiejtve bogház, török szó, seau J. J. 1908) Rousseau J. J. kisebb müveibl
jelentése torok, átvitt értelemben torkolat, ten- (1909); A földgömb és a légkör llzikája (Berget
gerszoros, így pl. Boszporusnak Bogház ksi « Tor- Alfonztól, Term. Tud. Társ. kiad. 1909^- Utazás
kolat belsején a török elnevezése a Dardanellá- a levegö])en (Berget Alfonztól, 1910).
Bogdájiháza, kisk. Szilágy vm.krasznai j.-ban,
kat ák-deniz bogházi-uak, vagyis «Pehér-tenger
torkolatán -nak nevezik.
(1910) 1503 oláh lak. u. p. és u. t. Csizér.
Bogdáni Jakab, fest, 1. Bogdány.
Bogáz-Hisszár Szulianije Kalesszi), a DarBogdanovci, adók. és polit. község Szerem
danellák ázsiai partján, a homéroszi Rodiosz folyó
torkolatánál épült erd modem ágyútelepekkel. vm. vukovári j.-ban, (i9oo) 808 horvát-szerb, néBogáz-köi, 1. romániai város, 1. Csemavoda. met és magyar lak. u. p. ós u. t. Vukovár.
Bogdanovich György, Beksics Gusztávné írói
2. B; közs. Kís-Ázsíában, 1. Jozgad.
álneve, l. Beksics.
Bogdai, 1. Bodnj.
Bogdanovics Lucián (Lukiján), szerb patriBogdán, Mikul íia, a moldvai fejedelemség
els, önálló vajdája 1360-tól kb. 1364-ig. 1334— archa, sztü. Baján 1867 máj. 10. A gimnáziumot
1335-ben a Balkán-hegység vidékérl költözött Baján, a teológiát Karlóczán, jogi tanulmányait az
be népével Magyarországba s a király Máramaros egri jogakadémián végezte. 1891-ben Brankovmegyét jelölte ki neki lakóhelyül. Itt a Tisza, vics György szerb patriarcha meghívására a beoIza és Vísó folyók völgyeiben le is telepedett, de csini kolostorban letette a szerzetesi fogadalmat s
engedetlen volt, amiért Lajos király többször elbb mint diakónus, majd protodiakónus, késbb
megintette. B. 1360-ban újra fölkerekedett és a pedig Újvidéken mint szentszéki aljegyz mkötatároktól néptelenül hagyott Moldovába ván- dött és az újvidéki állami tanintézetekben a görögmegh.

az árvaháznál

1774J1Í11. 15. Halléban, hol

Nagy népszerségre
könyveket Irt. Fö müve Güldenes

lelkész volt

jutott áhítatos

:

;

;

:

:

;

;

(

;

dorolt.

Bogdán János,

bukaresti egyetemi tanár s a
románság legkiválóbb szlavistája, szül. 1862.
Brassóban. Maradandó becsüek tanulmányai a
régi román krónikákról s okmánygyüjteménye
Brassó város levéltárából.
Testvére, B.-Duica
György, bukaresti gimnáziumi igazgató, szül.
1866. Brassóban. Tanulmányait Budapesten, Jenában s Bécsben végezte. Irodalomtörténettel, történelemmel és pedagógiával foglalkozik.
Bogdánd,kisk. Szilágy vm. szilágycsehi j.-ban,
(1910) 972 magyar lak., postahivatal
u. t Alsó-

—

;

szopor.

Bogdánüy Ödön
Tordán 1863
járta,

hol

(vajdahunyadi), mérnök, szül.

dec. 18.

A megyetemet Budapesten

1885. mérnöki oklevelet nyert. Részt

vett a borossebes-gurahonczi vasút nyomjelzésében, a borosjenö-csermói vasút és a mezöhegyesi
élövlzcsatoma építésében. 1890-ben lépett állami
szolgálatba. 1893 óta a földmlvelésügyi minisztérium kebelében szervezett Országos Vízépítési
Igazgatóság vízrajzi osztályánál van. 18y4rben a
kormány Francia<irszá§ba küldötte az árvizek

elrejelzésének tanulmányozására. 1901-ben magántanári képesltest nyert a budapesti József
me^'etemen a hidrológiából. A mérnöki gynkorlaton kÍNTil irodalmi munkásságot is fejtett ki.
Számos múszaki ós közgazdasági cikke a szakés napilapokban jelent meg. E lexikonnak is munkatársa.
munkái: Vízépítészet az 1896. évi

Fbb

ezredéves országos kiállításon (Budapest 1897)

Ombrométriai tanulmányok a maayar korona

A

területén (1897);
Balaton környéícéiek csapadékviszonyai (1898, magyarul és németül) Hid
rológia (1902, kitüntetve a Magyar Mérnök- és
Építészegj'let nag>' aranyérmével)
^-1
természe:

;

tes

vízfolyások hidraulikája (1906, 2 köt.)

;

A

keleti vallású növendékek hitoktatója volt. 1892—
1894-ig a karlóczai gör. kel. szerb fgimnáziumban tanított hittant, de ezután Brankovics patri-

archa mellett végleg a fegyházmegye szolgálatában maradt. 1896 nov. Magyarevics halála után
elbb mint patriarchai mandatárius, 1897-tól pedig
mint a budai egyházmegye adminisztrátora vezette az egyházmegye ügyeit. A patriarcha 1897
elején beocsini archimandritának nevezte ki,
1897. pedig budai püspökké választották meg.
Püspöki mködése kitn hatással volt a budai
egyházmeg>'e anyagi és kulturális érdekeire. A
fvárosban lev két hitközség ügyét is derekasan
felkarolta. Ó szorgalmazta Budán és Pesten a
a szerb közs. építkezést, melynek során a Tökölyánum (l. o.) teljesen újjáépült s nevelintézete
modem berendezést nyert. Midn a szerb patriarchai szék Brankovics halálával megüresedett, 1908. egyhangúlag B.-t választották patriarchává.
Bogdanovics, 1. Ippolit Fjodorovics, orosz író,
szül. Perevolocsnában 1744 jan. 3., megh. 1803 jan.
18. Tanult Moszkvában, ahol Cheraszkov költó támogatásában részesült. 1766 Bjeloszelszkij-Bjelozerszkij gróffal mint követségi titkár Drezdába
ment s itt csinálta meg Dusenjka cím kedves
tervét, amely azonban csak tiz év
költói
múlva jelent meg nyomtatásban. Idközben 1768.
Szt. -Pétervárra visszatérvén, elbb tagja, majd
1788. elnöke lett a birodalmi levéltárnak, mely állásában 1795-ig megmaradt. Ettól kezdve zavartalanul élt költészetének. II. Katalin megbízásá-

mve

ból

közmondások gyjteményét áUltotta össze

köt, Szt.-Péterv'ár 1785) és legfelsbb rendeletre néhány kisebb drámát is írt. Legkiválóbb
az említett Dusenjka cím tréfás hsköltemény, Lafontaine Psychéjének szabad utánzata.

(3

mve

:

Boglil

Bogdánszóvárhegy

Összegyjtött müvei elször 6 kötetben jelentek majdnem egy pontjából erednek, alsóbbrend ágai
meg Moszkvában (1809—10), azután 4 kötetben pedig ketts és egyes bogas elágazású (1. Elága(u. 0. 1848), legutóbb pedig a Szmirdin-féle orosz zás) virágzatokba mennek ki. Ilyen a bodza v. a
klasszikusok cím gyjteményben. Kurszkban bangita virágzata.
Bogház, 1. Bogáz.
szobrot emeltek emlékének. Életrajzát Besztuzsev és Polevoj

írták

meg

irodalomtörténeti

Boghead-szén

(ejtsd

:

boghedd— vagy hituminit,
)

a kszénhez hasonló, sötétbarna vagy májbarna
vastagon palás ásvány puha, jól vágható, könynyen gyúl s igen nagy mennyiség világító gázt
ad 1000 kilogr. 264—430 köbmétert. Egyes kszénkorbeU kszéntelepeken találni 50—60 centiméternyi fekvetekben. Mikroszkópos szerkezete,
kémiai összetétele eltér a kszénétl, úgy hogy
külön ásvány gyanánt szerepeltetik. Százalékos
összetétele: szén 60—65, hidrogén 9"1, oxigén
(u. 0. 1862—1863, 2 köt.); Az 1812— 14-iki háborúk története (ném. Leipzig 7 köt.) I. Sándor 4—5*5, nitrogén 07, kén 0*1— 03, ásványi anyacár uralkodásának története (u. o. 1869—1871 gok 18— 240/0. Lelhelye Csehország, Pilsen, to6 köt.) Az 1853— 56-ki keleti háború (u. o. 1876 vábbá Torbane Hill, Linlithgowshire (Skócia), a
Hebridák, stb. Fképen a világítógáz gyártására
4 köt.) A hadtudomány enciklopédiája (6 köt).
vett kszenek javítására használják, de ásványBogdánszóvárhegy, 1. Szóvárhegy.
Bogdány, kisk. Pozsony vm. nagyszombati olajat meg parafíint is gyártanak belle.
Boghoris, az al-dunai bolgárok fejedelme, 1.
j.-ban, (1910) 706 tót lak., vasúti állomás, posta- és
táviróhivatal.
BorisBogicevci dolnji, adók. Pozsega vm. újgradisBogdány, 1. Godofréd, XVII. sz.-beli, erdélyi
származású kassai fest, megh. 1710 jún. 11-én kai j.-ban, (1900) 295 horvát-szerb lak. u. p. Nova
Kassán. Életérl keveset tudunk. 1689-töl fogva Gradiska, u. t. Medare-Dragalic.
Bogicevci gornji, adók. Pozsega vm. újgradisKassán mködött, ott az 1703. újjáéledt képíró
céhnek lett archimagistere, 1704 pedig követ- kai j.-ban, (1900) 577 horvát-szerb lak.; u. p. és
ségbe küldték Rákóczihoz. A XVII. sz. vége felé u. t. Okucani.
Bogié (franc, ejtsd: bozsí), 1. Nyomállványok.
oltárképet festett a tokaji templom számára.
Bogisich Mihály, c. püspök, zenetró, szül.
2. B- Jakab (Bogdáné, Bogdani, Bochdan stb.),
magyar fest, szül. 1660 köri Eperjesen, megh. Pesten 1839 jan. 10. Tanult Pesten, Esztergomban,
1724 febr. Londonban. Tanulóéveit Bécsben töl- Bécsben. 1863-ban szentelték pappá. 1882-ben
tötte, ahol atyja udvari tisztvisel volt. 1684— választották budavári plébánossá, egy év niulva
1686 köri Amsterdamban élt, ahol a régi hollan- c. préposttá nevezték ki. Kiváló jelentsége van
dus festket tanulmányozta s maga is festett az egyházi zene és zeneii'odalom terén. Már mint
csendéletképeket. Egy évtized múlva már az an- budapesti hitszónok a nemzeti zenede titkárává
gol udvar számára dolgozott Angliában, ahol kü- lett, a tud. akadémia pedig levelez tagjának válönösen Mary királyné foglalkoztatta. 1700 ápr. lasztotta. 1896-ban c. püspök, majd esztergomi
angol állampolgári jogot szerzett. Csendéletképei, kanonok ós 1901. p. prelátus lett. Önálló mvei
amelyek egészen németalföldi hatás alatt készül- Melyik a valódi egyMzi zene ? (Bpest 1878) A
tek, Nagybritannia és Hollandia kastélyaiba ke- gy értnek szent foMszai{u. 0. 1879, Ima- és énekesrültek, néhányukat legújabban megszerezte a könyv, több kiadás) A keresztény egyliáz si zeSzépmv. Múzeum. V. ö. Térey Gábor, A Rákóczi- néje (Eger 1879) A magyar egyMzi énekek a
kor egyik festje (Vas. Ujs. 1907 jan. 23)
XVIlI.sz.-bóliu.. 0. 1882, akadémiai székfoglaló);
3. B. Mózes, az 1848— 49-iki szabadságharc
seink buzgósága imíik és énekekben (u. 0. 1888,
egyik vértanúja, 1. Hosszumezö.
2. kiadás 1895); Dicshymnus Simor bibornok
Bogdarigós, 1. Rigósfürd.
aranymiséjére (karének, 1886, saját szöveg);
Bogdása,kisk. Baranya vm. szén tlrinczi j.-ban, Tizetikéi eredeti magyar dal (1892 dec, egy ének(1910) 894 magyar lakossal, postahivatal; u. t.
hang, zong.) Els eredeti magyar rapsodia tiagy
Sellye.
zenekarra {1894:);Király-himnusz{énekkaxra zonBogdo a. m. fenséges, a mongol nyelvben a gorakísérettel (1895) Második eredeti magyar
nagyok és hsök címe. Innen B.-lánia, Déltibet rapsodia (1898) stb. V. ö. Zelliger A., Egyh. írók

müveikben.
2. B., Ivanovics Modeszt, orosz hadvezér és
történetíró, az elbbinek unokaöccse, szül. 1805.,
megh. 1882 aug. 6. Oranienbaumban. 1839 óta a
történelem tanára volt a Miklós-akadémián. Megírta az 1812-iki háború történetét (Szt.-Pétervár
1861, 3 köt.), továbbá a következ mveket A
Németország függetlenségéért viselt háború 1813.

;

;

:

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

papi fejedelme.

csarnoka.

Bogdo-Kuren, 1. ürga.
Bogdo-Ola {sá. hegy), kalmük neve több hegynek a legnagyobb (4300 m.) a Tien-sanban van,
Urumcsi ós Turfan közt az ó. sz. 43 Va. a k. h.
88—89" alatt. B.-nak nevezik a kalmükök Asztrakhán orosz kormányzóságban a Csernijjártól 50
kra.-nyire K.-re fekv két hegyet, amelyek na-

BogiSié Balthazár, a leghíresebb délszláv
jogtudós, szül. 1836. a Raguza melletti Cavtatban,
megh. Fiúméban 1908 ápr.30. Velencében, Bécsben,
Münchenben, Heidelbergben és Parisban tanult.
1863-ban a bécsi udv. könyvtárban alkalmazták,
utóbb a magyarországi szerb iskolák tanfelügyeljének nevezték ki Temesvárra. 1870-ben egyet,
tanár lett Odesszában, de mtli' 2 év múlva korlátlan idre szóló szabadságot kapott, azzal, hogy

;

gyobbika 176, kisebbiké 28 m. magas.
Bogenhausen, azeltt község, 1892 óta München
város i'ósze.
Montenegró számára törvénykönyvet dolgozzon
Bogerny, hogassátor, álernyö (i>öv.), olyan ki. 1888-ban készült el vele s ez volt egyik legvirágzat, melynek fágai a virágzat! kocsáaynak híresebb munkája. Hogy gyakorlati értékérl is

;;

—
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meggyzdjék, 1893— 9-ig mint igazságügyi mimködött Montenegróban. Ezután haláláig

niszter

Parisban ólt. Müvei A délszláv szokásjog (Zágráb 1877), angol és francia nyelvre is lefordították;
Acta coniiirationera Petri a Zrinio et Francisci
de Fraukopan, necnon Fr. Nadasdy illustrantia
u. o. 1888) Jirecek közremködésével adta ki a
Liber statut. civitatis Ragusii mvet (u. o. 1904).
Bogiszláv, több pomerániai fejedelem és herceg
:

;

neve. L. Pomeránia.
aranyba dolgozott köBoglár, ezüstbe
vekkel és gyöngyökkel kirakott, vagy zománcos
gombalakú ékszer-tag, mely különböz összeállításban fülbevaló, nyaklánc, karperec, mentecsat,
s egyéb magyar ékszerek elállítására szolgál.
Boglár, 1. Balatonboglár és Vértesboglár.
Bogláría (növ., Platanus L., platán), a Platanaceae (boglárfafélék) család egyetlen gónusza,
melynek 5 faja részben a Földközi-tenger vidékén
van elterjedve Itáliától a Himalájáig, részben pedig
Amerika melegebb és mérsékelt vidékein, Kaliforniától és Mexikótól Kanadáig honos. Az elbbi
területnek a P. orientális L. (keleti B.), az utóbbinak P. occidentalis L. (nyugati B.) a ffaja. Tekintélyes fák váltakozó, tenyeresen karélyos ós
pálhás levelekkel, egylakú virágokkal, amelyek a levelekkel egyszerre, május hó elején
fakadnak és gömbvirágzattá egyesülve, hosszú

v^y

kocsánon csüngnek. Az egyik virága csupán
számos porzót, a másik csakis termket tartalmaz. A magház 1 rekesz, 1—2 magkezdeménnyel. A termés mindenkor egymagvú, kívül
szröktl környezett makk. Rügyük a levélnyél
vastag tövétl alkotott süvegben fejldik. A keB. kertjeink legszebb fáinak egyike, 20, st
25 m. magasságra is felnövekszik, vastag dereka
azonban nem magas, inkább ágaival nyúlik fel.
Világos barna, fels kéreghaja az alsó, világoszöldrl nagy széles foltokban hámlik le nagy,
néha 24 cm. átmérj, mélyen bevagdalt levele
három- v. tenyeresen ötkarélyú karólya öblösen
lándzsás, néha apróbb karélyocskák vagy fogak
sorával. Több változékfaját ismerjük. A nyugati
B. kérge apró pikkelyekkel hámlik le. Nagy levelének három— öt karélya rövid.alsó lapja állandóan
leti

;

;

bamaszr, nyele is barna. Ez északaraerikai faj
a hideg iránt kényesebb, mint az elbbi faj, ezért
nem oly közönséges. Mind a kett gyorsan növekszik könnj'ü, de szívós fájukat az asztalos és a
hajóépít faragványokra használja. A keletit már
a régiek ismerték, a görögök ligeteikben ültették.
A rómaiak a szép koronájú, hamar jutalmazó fát,
mely legszebb ágainak elvesztését is kiheveri,
szintén megkedvelték és terjesztették. Ismeretes a
budapesti Margitsziget tarkalevel, most már 90
éves fája, mely legersebb ágát még boldog emlékezet ültetjének, József nádornak idejében vesztette el és e kies díszkertnek azért még mindig
remeke. A B. ama szreinél fogva, melyek fiatal
;

szerveit takarják, az egészségre káros is lehet.
Ezek ugyanis idvel lehullanak s oly nagy menynyiségben kerülhetnek a levegbe, hogy a szem
és a lélegz szervek nyálkahártyáját a gyuladásig
izgathatják. A B.-nak Európából és Grönlandból
számos kréta- és harmadkori fosszUis alakja
ismeretes.
Révai Nagy Lexikona.

111. IcOL

—

BosrnáU-

Boglárfafélék (i>öv.), 1. Boglárfa.
Boglárka, kisközség. Sáros vármegye bártfai
járásában, (1910) 247 tót lakossal u. p. Erdvágás,
;

u.

t.

Bártfa.

Boglárka

(növ),

Boglárkafélék

l.

Bununcvlus.

Ranuncttlaceae.
áiiat), a nappali pillangókhoztartozó lepkecsalád. Szárnyuk a hímen
többnyire kék, sárga vagy aranyszín, a nstényen sötétbarna. Csápjuk hosszúkás és bunkós. Hernyójuk ászkaalakú, kissé szrös. Az idetartozó nemek közül hazánkban elfordulnak a
TJiecla P., Chrysophanus Hb. (Polyommatus
Latr.) és a I/ycaena F. nembe tartozó fajok hazánkban 48 fajuk él. Hernyóikat a hangyák szívesen felkeresik, st bolyukba is viszik, mert potrohúkon édes nedvet kiválasztó mirigyük van.
Boglárrózsa (aranycsalán, növ.), a Kerria génusz egyetlen faja, a Kerria japonica DC, KeletÁzsia kedvelt kerti növénye, mely Kínában vadon
is elfordul. Virága sárga,a Potentilláéhoz hasonló
termése málnaszer, ehet. Európai kertekbe is
behozták s különösen telt virágú alakját kultiválják. Termése nálunk nem fejldik ki.
Boglya vagy baglya. A szálas gabonanemüeket, a kicsépelt szalmát vagy a szálas takarmányfajtákat a cséplés, illetve feltakarmányozás idejéig szabadon asztagba, kazalba vagy
B.-ba szokták rakni, melyeket kint a mezn vagy
pedig a szérskertben állíttanak fel. A kévébe
kötött gabonát közönségesen asztagba szokás rakni
és csak kisebb mennyiségbl alakítanak B.-t,
a kicsépelt szalmát kazalba, a szálas takarmánynemüeket pedig leginkább B.-ba rakják. Ha a B.-t
jól csinálták, mihez ügyesség és gyakorlat szükséges, akkor az illet terménynek csak külseje
szenved kárt, belseje ellenben a beázás és föltéve,
hogy összerakása eltt egész száraz volt, megromlás ellen is biztosítva van. A B.-kat, hogy víz ne
érje, célszer emelkedettebb helyre állítani s az
esvíz beszivárgása ellen árokkal szegélyezni.
Nedves éghajlatú vidéken a B.-t gyakran f agerendázatra állítják, az es ellen pedig feltolható ós
leereszthet tetzettel, abarával látják el. Ez az
eljárás ugyan helyeselhet, de tetemes költség(aöv.),

1.

Boglárkák (Lycaenidae,

;

gel jár.

Bognár, 1. Bognárság.
Bognár, l. István, nagyváradi kanonok, szül.Vásáruton (Csallóköz) 1842 dee.l6.,megh. 1910 ápr. 28.
Nagy-Váradon. A római német-magyar kollégiumnak volt növendéke. 1869-ben szentelték pappá
ezután a bécsi Pázmány-intézet tanulmányi felügyelje lett és ott milködött 1874-ig, mikor a szentírási tanulmányok tanárává Esztergomba, 1879.
pedig a budapesti egyetemhez az új-szövetségi
szentírás rendes tanárává nevezték ki. Négy ízben volt dékán és 1896— 97-ig rektor, azután kanonok és apát lett. Az Aquinói szt. Tamás társaságnak öt évig volt vezet, késbb tiszteletbeli
elnöke. Számos cikket, értekezést Irt különféle
folyóiratokba. Sajtó alá rendezte Pázmány Péter-

nek nyomtatásban még meg nem jelent bölcseleti
munkáit Dialectica (688 old.), Physica (614 old.)
:

és Tractatus in libros Aristotelis de coelo, de generatione et corruptione atque in libros meteoro-

rum

(656

1.).

89

;

—
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2. B. FtZma, énekmvészn, szül. 1846. Pesten,
megh. 1904 máj. 3. Még nem volt 15 éves, amikor Szigligeti Csikós népszinmúvének Rózsi szerepében oly sikerrel lépett föl a Nemzeti Színházban, hogy azonnal szerzdtették. 1862-ben Balázs
Sándor Író neje lett, majd európai körutat tett,

azután Parisban Viardot-Garcia asszonynál képezte tovább hangját. 1867-ben a drezdai udvari
operához szerzdött, de már 1869. visszatért a

Nemzeti Színházhoz. Családi szerencsétlenség
már 36 éves korában visszavonult a színpadtól. Késbb a Nemzeti Zenede énektanltójaként mködött.
Bognárfa,mindama lombo8,köznyelven kemény
fa, mely a bognárságnál szerepel, u. m.kris-, szil-,
miatt

ákáe-, tölgy-, bükk-, nyir-, nyár-, bálvány-.diófa.A
B.-knak majdnem kivétel nélkül nagy szilárdságuaknak kell lenniök, szépségük csak másodsortekintetbe. Az asztalosfáknál ellenkezleg
ban
van a dolog.
Bognárság, járómvek készítésével foglalkozó

j

Ha a bognár fkép csak kereket készít,
kerékgyártónak, ha szekéren kivül még rugós
iparág.

kocsikat.hintókat is ké8zlt,kocsigyártónak hívják.
Bognor (ejtsd: boggner), község West-Sussex angol grófságban a La Manehe-partján, 8 kilométernyire Chichestertl, (looi) 6180 lakossal, tengeri fürdvel.

Bogodincz, kisk. Krassó- Szörény vm. jámi
j.-ban, (1910)845 oláh lak.

;

u. p.

és u.

t.

Szászka-

bánya.

Bogodokov

kerületi székhely

Kharkov

(ettl

54 km.-nyire) orosz kormányzóságban, a Merla és
vasút mellett, (i897) 11,928 lak., gzmalommal és
brgyártással
Bogoljepov, Nikolaj Pavlovics, orosz miniszter, szül. Szerpuhovban 1846 dec. 9., megöletett
1901 máre. 15. Szt. -Péterváron. 1876 óta a moszkvai egyetemen a római jogot tanította. 1898-ban
közoktatásügyi miniszter lett.
Bogoljúbov, Alexej Petrovics, orosz fest,
szül. Pomeranjében 1824 márc. 16., megh. 1896
nov. 7. Elször tengerésztiszt volt és mint ilyen
tengeri képekkel kezdte meg festöpályáját. Utóbb
Genfben Calame, Parisban Isabey, Düsseldorfban
Andr. Achenbach tanítványa volt. 1870 óta Parisnagyrészt tengeri képek
ban élt. Festményei
többnyire az orosz állam és cári család birtokában vannak.
Bogoltin, kisk. Krassó-Szörény vm. teregovai
j.-ban, (1910) 1854 oláh lak.
u. p. Komyaréva,

—

—

;

u.

t.

Domasnia-Komya.

Bogomér (Bagamér), szláv eredet személynév, mely a bog a. m. isten ós mim a. m. hires
szókból van képezve. A B. név az Árpádok alatt
nagyon gyakran elfordult nálunk ezt a nevet
viselte többek közt 1234 körül Szoboszló üa, az
els ismert székely ispán is.
Bogomér-nemzetség, Liptó vmegye egyik törzsökös családja, melynek se Lrinc fia, Bogomér
comes, kinek nevével 1263. találkozunk elször,

—

Bogrosz

helységet alapított. IV. László is nagyon kedvelte
B.-t 8 Liptóban jártakor mindig hozzá szállt. 1286
május 8., mikor flait, Bodót és Miklóst, IV.
László a nemesek sorába fölvette, B. már nem volt
életben. Nemzetségébl vált ki utóbb a Pongráczés a Pottornyay-család, melynek se B. testvére
Serefel volt, míg B. maga a Szentiványi-, Szmrecsányi- ésNádasdi Baan-családok se. V. ö. Majláth Béla, Turul (1890, 7-24. 1.)
Bogomil (Bogumü) pap, más néven Jeremiás,
Péter bolgár cár (927—969) korában élt és a B.
vallásfelekezet alapítója volt. A B.-ok apokrif
szent könyveiknek nagy részét állítólag ö Irta.
Életkörülményei ismeretlenek.
Bogomilok (bogumilok), eretnek és csak látszólag keresztény vallásfelekezet, melyet a X. sz. els
f elében,Péter bolgár cár uralkodása idejében (927—
969), egy Bogomil nev bolgár pauliciánus pap
(1. 0.) alapított és melyhez a XV. sz.-ig, azaz a török
hódításig a délszlávok nagy része tartozott. A bogomü-vallás késbb Olasz-, Francia-, és Németországban is elterjedt a Manichsei, Poblicani, Patareni, Cathari, Albigenses, Texerantes, Tisserantes nevek alatt, de itt a nyugaton se felejtették el
soha, sem k, sem ellenségeik, hogy vallásuk Bulgáriából eredt, s innen a Bulgarorum haeresis,
Bulgari, Bugri megnevezések a nyugati oklevelekben és krónikákban. A B. tana teljesen dualisztikus, amennyiben azt hitték, hogy az Isten
és az ördög örök idtl fogva vannak, hogy a
látható világot és mindent, ami rajta van, az ördög teremtette, míg az Istené csak a láthatatlan
világ a halhatatlan lelkekkel. Ók magukat keresztényeknek nevezték. Az egyházi hierarchiát elvetették, papjaik csakis a közönség választott
meghatalmazottjai voltak. Az ország élén egy

püspök

állott. Boszniában a XIV. sz.-ban ez a
vallás volt az uralkodó, ezt vallották nemcsak a
nemesek, hanem maga a király is. Aki ismeri

ezen tóvtannak káros következményeit a családiba
és társadalomra, értheti,* hogyan foglalhatták el
a törökök a XIV. és XV. sz.-ban az egész Balkánfélszigetet oly könnyen. Alapvet munkát írt
a B.-ról dr. Racki Ferenc Bogomili 1 Patareni
e. alatt, 1. a Bad VII., VIII. és X. köt. (Zágráb

1869—70).
Bogoris,

1.

Boris.

Bogorodick, Tula (ettl 64 km.-nyire) orosz
kormányzóság B. kerületének székhelye, vasút
mellett, (i897) 4822 lak., brgyártással.
Bogorodszk, kerületi székhely Moszkva orosz
kormányzóságban, a Klyazma partján, vasút mel-

lett, (1897) 11,210 lak., komlókereskedéssel, puskaporgyártássál pamut- és selyemszövéssel, katonai posztógyártással.
Bogosz, 1. a kaukázusi ábádzok egyik törzse
2. Abesszínia hegyvidékének egyik hamita törzse,
a Baraka felé es lejtön, brszíne a sárga és sötét
fekete-barna közt változik a négertipustól egyébkép teljesen elütök, fleg arcvonásaikra és vállaiicra hosszan lelógó hajukra nézve. A B.-ok mamidn szolgálataiért Liptómegyében Vezverest gukat boasporok-nak, nyelvüket belem-nek nekapta. Itt azonnal várat építtetett. 1269. a Hiba vezik. Fvárosuk Keren, az olasz helyrség vávize és Szepesvmegye közt lev rengeteg erdsé- rával. Elbb mohamedán, utóbb abesszíniai alattget adta neki IV. Béla, hogy ott a vadont mvel- valók levén, gyenge hitéletükben mindez nyomot
fietövé 8 lakhatóvá tegye. Ott tényleg több soltész hagyott. Jelenleg keresztényeknek vallják magú;

;

h

;

;
;

—
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kat, de inkább csak névszerint, mert valamennyi
ösi életszokásaikat megtartották. Minden idegent

ellenségül tekintenek, a vérboszú (merhat) náluk
a maga teljességében járja, életmódjuk patriarchális. Kereskedelmük és ipainik jelentéktelen. V.
ö. Issel, Viasgio nel mar Rosso e tra 1 Bogos
(Milano 1885).
Bogoszló (azeltt Bohuszlaincz), kisk. Trencsén vm. trencséni j.-ban, (1910) 4^1 tót lak., vasúti
állomással u. p. Bosácz. Kastélyát Erdödy Antal
gróf a XVIII. sz. második felében építette a mel:

;

;

lev kápolnában üvegkoporsóban ama lovag
teste látható, ki a monda szerint a törökök által
lette

félholtra ver\'e e község határában találtatott s ki

utóbb

megmenti számára

ahonnan a

lakásokat

építtetett,

telep tót nevét (Isten dicssége) vette.

A

kápolna 3 oltárképe Maulpertschtól való.
B. egjiittal Beczkó (1. 0.) állomása, ahová a közlekedést a Vág folyón át komp közvetíti.
BogoszIoTszk, bányahely Perm orosz kor-

mányzóság Verkho-turje kerületében, az Ural
K.-i oldalán, a Túra hideg és száraz völgyben,
300 lakossal, jelentékeny rézbányákkal, amelyek
évenkint mintegy 10,000

mmázsa

rezet szolgál-

tatnak.

Bogoszlovszkit

(isv),

tisztátalan rézszilikát

(1.

Krizokolla), lelhelye Bogoszlovszk (Ural).
Bogotá, régebben Santa Fé de B., Kolumbia
köztársaság és B, departamento székhelye a Guadelupe és Monserrate hegyek lábánál, az egykori
tómedence, a B.-i szavana (hlanura de B.) mellett,
2645 m. magasban, vasút mellett, (1908) 123,300
lak., posztószövéssel és egyéb házi iparral egyetemmel, katonai iskolával, múzeummal, botanikus kerttel és több rendbeli tud. társasággal.
Az egyenes utcákból és nagyobbára egyemeletes
házakból álló, enyhe éghajlatú (középhmérséklet 140) városon két patak folyik keresztül. Legszebb része a Bolivar-tér, Bolivár bronzszobrával,
amelyet Tenerani mintázott. Legszebb sétahelye
az Agua Nova kiváló épületei még a székesegyháza, a törvényhozás palotája. Közelében látható a gyönyör saltö Tequendama, 146 m.-nyi
;

:

;

magas

vizesés.

—

sznyeg

Bofirozott

ben egy általa szerkesztett folyóiratban (Nevén)
megjelent vers miatt félévi börtönt kellett szenvednie. Kevéssel az októberi diploma után a kormány által üldözött B. lelkes ovációk tárgya volt
de népszeiüsége csökkenni kezdett, midn magyar érzelmeit fölismerték. A báni értekezletben szót emelt az egyesülés mellett részt vett
egy unió-programm szerkesztésében ós az tollából folyt Várasd vmegyének békülékeny levele a
magyar törvényhatóságokhoz. Mint Zágráb város
egyikkövete(1861)rendületlenül küzdött aSchmerling-féle abszolutizmus eUen, melynek a városi ós
vmegyei gyléseken szóval és írásban keményen
ellenszegült. Az ügyek jobbra fordultával (1865j
a horvát kancelláriában magas állással kínálták
meg, de csak nemzeti képvisel akart maradni,
8 mint ilyen újra Zágráb városát képviselte. 1871ben a Budapesten székel horvát miniszter mellé
államtitkári minségben miniszteri tanácsosnak
neveztetett ki. A dél-szláv akadémiának tagja, a
hoi"vátoknak egyik legjelesebb költje volt. Munkái Ljubice (Zágráb 1843. Ibolyák) SmUje i
kovilje (u. 0. 1846. Szalmavirágok. Költemények)
Domorodni glasi (Fiume 1848. Hazafias hangok)
Zur Bosnischen Frage. Bine Studie (Zágráb 1880)
Fankopan (1857, dráma) Stjepan zadnji kralj
Bosne (dráma, 1857. István, Bosznia utolsó királya) Matija Gubec (dráma, 1860) Pripoviesti
(1860, elbeszélések). Összegyjtött munkáit a horvát Matica adta ki három kötetben 1895.
Bogovolja, adók. Modrus-Piume vm. szluini
j.-ban, (1900) 502 horvát-szerb lak.
u. p. Valis
;

;

:

;

;

;

;

selo, u.

t.

Slunj.

Bogozás, másként macramé, igen régi technika. Valószínleg ügy keletkezett, hogy szttesnél a lánc szabad kiálló végeit csomóba kötötték,

hogy kibomlását megakadályozzák; késbb aztán
ezt a díszt külön is készítették s úgy alkalmazták
szttesekre. Egy Uyen külön készített bogozott
rojtot találunk már egy egyiptomi öltözeten a
XII. sz.-ban Kr. e. Az ókorban igen elterjedt aB.
A középkorban sem veszett ki egészen, de kevésbbé gyakori. A legszebb, a XV— XVI. sz.-beli
Néhány tudományos gyjteménye B.-k Spanyolországból valók, ahonnan több fém-

közt legjelentékenyebb a Triana Jósé -féle növénygyjtemény. B. a régi Tensaquillo a spanyol várost 1538. Gonzalo Jimenez de Quesada alapította.
1598. a késbb Nuovo Reino de Granada néven
imneretes területnek lett fvárosává, azóta máig
is fváros maradt. V. ö. Hettrer, Die Kordillere
von Bogotá (Petermanns Geogr. Mittheilungen
1892. Pótfüzet).
Bogovic (ejtíd:— vicB), Mirko, horvát író, szül.
Varasdon 1816 február 2., megh. Zágrábban 1893
máj. 4. Tanulmányait szülvárosában. Szombathelyen és Zágrábban végezte. 1833-ban mint hadapród az 53. sz. horvát gyalogezredbe lépett és
hét évig katonáskodott. 1844-ben Pesten a kir.
táblán ügyvédi oklevelet nyert és Körös vmegye
táblabírája lett. 1845 júl. 25. a tisztújítás alkalmával a magyar és illir párt összeütközése al-

szálakból és selyemszálakból készített bogozott
rojt is maradt ránk. Néhol a csomózás mellett a
fonást i3 alkalmazták. Olaszországban a XVII.
sz.-ban többnyire lenfonálból készítettek bogozott
rojtokat, hogy B-sal a drága varrott és vert csipkét helyettesítsék. Újabban a B.-t kisebb használati tárgyak (pl. táskák) elállítására is használják.
Bogozott sznyeg, csomózott sznyeg, igen
régi módja a szönyegkészítósnek, bár a legrégibb
emlékek csak a XV. sz.-ból valók. Ázsiában keletkezett s tulajdonkép egyedül ott van gyakorlatban, mert a B. a legújabb idkig kizárólag kézi
munka volt s a kézi munka Ázsiában hasonlíthatatlanul olcsóbb, mint Európában. B. géppel csak
1885 óta készül. A technika igen könny, a munkás két szálat vesz a függleges láncra s azokra
kalmával megsebestilt. Azután huzamosabb idt egy csomó gyapjút csomóz olyképen, hogy azt
Aradon töltött rokonainál és költészettel foglal- elölrl a szálakra ráhelyezi és két végét elbb
kozott. 1848-ban Jellasich bán híveihez csatlako- hátra viszi, a szálak közt elre hozza, ha egy sozott s mint báni biztos Varasdra lett kirendelve. ron végig ment, ügy rendesen dupla szállal
Azonban csakhamar a magánéletbe vonult. 1852- lezárja.' A csomók formájában ninos változatos;

;

—

Bogrács

Bogyó
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ság, a lánc rendszerint gyapot vagy lenfonál, csak
ritkán selyem, éppen úgy a vetés; a bogozás anyaga
juh-, teve- vagy kecskegyapju, ritkábban selyem.

A keleti B. srsége csodálatos, egy négyzetméternyi területen néha 250.000 csomó is van. Ha
a bogozás kész, nyírni kell a sznyeget. Annál
rövidebbre lehet nyírni, minél süi-bbek a csomók.
Nálunk fleg a gödölli szönyegtelepen készülnek szép B.-ek.
Bogrács, vas- vagy rézlemezbl készült fz-

címen. Tisztán katonai müveken kívül néhány
regényt is írt.
Bogutschütz, falu Oppeln porosz kerületben,
a lengyel határ közelében, (1905) 19,936 lak., nagy
szón- és cinkbányákkal gzmalommal, gzfttrész;

szel,

gép- ós üstgyártással.

Begy, kisk. Bihar vm.
oláh lak.

;

Bogya,
(1910)

u. p. és u.

kisk.

béli j.-ban,

Komárom vm.

768 magyar lak.

(1910)

295

ökrös.

t.

;

csallóközi j.-ban,

vasúti állomás, posta- és

edény. Bogrács-hús, amit B.-ban fznek.
táviróhivatal.
Bogs (ang.), tzeglápok, zsombékos, tócsás
Bogyafalva (azeltt Bodest), kisk. Arad vm.
helyek, fképen Írországban az irek gúnyneve. nagyhalmágyi j.-ban, (1910) 444 oláh lak. u. p. és
Bogsa, kúpalakú vagy hosszas farakás, mely u. t. Nagyhalmágy.
lombbal, földdel és szénporral van betakarva avégBogyán, kisk. Bodrog vm. hódsági j.-ban, (1910)
bl, hogy a felhalmozott fát szenítsék. L. Szén- 905 sokác, szerb, német és magyar lak. ; u. p.
Vajszka, u. t. Bács.
égetés.
Bogsán, 1. Némethogsán, Románbogsán.
Bogyanszkij (Bodjanskij) József, orosz szlaBogszarvas, vadászok nyelvén olyan fiatal vista, szül. Poltava kormányzóságban 1803 jan.
szarvas, melynek agancsa még nem ágazott el.
14., megh. Moszkvában 1878 szept. 18. Egyetemi
Boguesar, B. kerület székhelye Voronezs orosz tanulmányait Moszkvában végezte, 1837 vége
kormányzóságban, a B. partján, (i897) 6853 lak., felé az orosz kormány költségén 2 évi tanulmánynagy marhavásárokkal.
útra indult a szlávoktól lakott országokba, e kiBogudi Tóbiás, IV. Béla király idejében zág- küldetés betegeskedése következtében több ízben
rábi prépost és Béla tótországi herceg kancellárja meg lett hosszabbítva, úgy hogy csak 1842 vége
volt. Atyját 1241. a Sajó vizénél a tatárok meg- felé tért vissza Moszkvába, ahol hazatérte után
ölték. Midn IV. Béla király 1260-ban Ottokár egyetemi tanár lett. Nagy érdemeket szerzett a
cseh királlyal kénytelen volt kibékülni, st uno- moszkvai orosz jiörténelmi és régészeti társaság
káját Kunigundát is neki feleségül igémi, B.-t értekezéseinek (Ctenija) szerkesztése körül 1846—
Rómába küldte a pápához, hogy ott elhárítsa 1848-ig és 1858— 1877-ig, amelyek közt kiadta a
azokat az akadályokat, melyek ezt a házasságot a szláv apostolokra vonatkozó legendákat (Ctenija
gátolták.
1863., 1864., 1869. és 1873) nevezetes mint gazBogumil, 1. Bogomil.
dag anyaggyjtés a szláv íi'ás keletkezésének
Bogumilok, 1. Bogomüok.
idejérl írt nagy munkája (0 vremeni proischoBoguslawski (ejtsd bognsziaszki), 1. Adalbert, zdenija slavjanskich pismen, Moszkva 1855).
lengyel színész és drámaíró, szül. Slinnóban 1759
Bogyest, közs. Arad vmegyében, 1. Bozósd.
nov. 4., megh.1829 júl. 2.3. 1788-ban Varsóban léBogyiszló, váczi püspök, 1. Bóleszlópett a színi pályára, színtársulatot alakított, melyBogyiszló, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.
lyel Krakóban és Lembergben is játszott. B. te- solti közép j.-ban, (1910) 2927 magyar lak., postakinthet a lengyel nemzeti szinpad megalapító- hivatallal u. t. Tolna. B. a Dunának egyik átjának. Egy melodrámáját (Cud czyli krakowiacy metszett kanyarulatában fekszik, úgy hogy a közi górale, A csoda vagy a krakóiak és a hegyi
ség, mely azeltt a Duna nagy ágának balpartlakók) még ma is játszák a lengyel színpadokon. ján feküdt, most annak jobbpartjára került. Igen
Drámai mvei Varsóban (1820—25) 9 köt. jelentek régi hely, már 1145. II. Géza egy adománylevemeg ugyanott megírta a lengyel nemzeti szinpad lében fordul el. A török világ alól meglehets
történetét is.
népességgel került ki. Bár a Duna áradásai ellen
2. B., Albert von, német katonai író, szül. Ber- töltések védik, 1876. az árvíz 206 házat rongált
linben 1834., megh. u. o. 1905. 1852-ben a seregbe meg 8 66-ot lakhatatlanná tett 1893. újabb árvíz,
lépett mint közember, 1854. tiszt lett az 1864- iki majd tzvész sújtotta lakóit.
ós 1866-iki hadjáratokban mint alantos tiszt, az
Bogyó (növ.), 1. lermés.
1870— 71-iki hadjáratban mint századparancsnok
Boffy<^j 1- Alajos, énekmvész, szül. Nyitra várvett részt. Legnevezetesebb müvei Die Bntwicke- megyében, Nemespann községben 18.34 jún. 11., si
lung der Taktik von 1793 bis zur Gegenwart nemes családból, megh. Pécsett 1906 júl. 22. 1848.
Taktische Folge- beállott honvédnek, s Klapkának Komárom vidé(4 köt., 3. kiad., Berlin 1885)
rungen aus dem Krieg 1870- 1871 (u. o. 1872) kének kikémlelése által figyelemreméltó szolgáDie di"ei Hauptwaffen in Porm und Wesen (u. o. latokat tett. A pozsonyi dalárda drezdai kirándu1880) Die Pechtweise aller Zeiten (u. o. 1882)
lása alkalmával 1865. a német sajtó magasztalóDer Krieg in seiner Bedeutimg füi- Staat und lag emelte ki B. hangjának feltn szépségét.
Volk (1892). B. volt az els magasabb rangú aktiv 1866-ban Budapesten próbát énekelt s 1871. szerkatonatiszt, aki Die Notwendigkeit der zweijahri- zdtették a Nemzeti Színházhoz. 1881— 1885-ig
gen Dienstzeit (Berlin 1891) cím mvével a két- színigazgató volt. Munkája Korrajzok az 1848—
évi szolgálati id mellett foglalt állást. 1901-ben 49-iki szabadságharc és annak elnyomatása idea berlini Tágliche Rimdschau katonai rovatának iébl (Pécs 1904).
szerkesztését vette át s 1903. jelent meg utolsó
sztll. Paptamási2. B. Samu, matematikus,
katonai jelentékenyebb
Taktische Folgerun- ban (Bihar) 1857 jan. 7. Tanulmányait Nagy -Vára
gen aus dem Burenkrieg und der Gruppenangriff don s Budapesten végezte. Tanári mködését
:

;

;

;

:

;

;

;

;

:

;

:

mve

;
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1879. a Röser-féle intézetben kezdte, 1883 óta a Durazzo ostromát abbanhagyni és Alexios csábudapesti kereskedelmi akadémián tanít. Tagja az szárral kedveztlen békét kötní.V.ö. Kugler Bemországos közoktatási tanácsnak, a középiskolai hard, B. u. Tankied, Fürsten von Antiochia (Tütanárvizsgáló bizottságnak. Müvei: Politikai bingen 1862).
2. II. B., Antiochia fejedelme, az elbbinek fla,
számtan (a Magyar Tudományos Akadémia megszül. 1108., megh. 1130. 1126-ban lépett atrónra,
bízásából Beinnal és Havassal, I., II. Bpest 1907)
Hétjegy logarithmus és Táblák a Politikai de már 1130. az aleppói szultán ellen viselt háboSzámtanhoz (}ia.vass(ú). Azonkívül több tankönyve rúban elesett. Fejedelemségét három éves leánya,
és számos szakcikke jelent meg és több intézet Konstancia örökölte, ki elbb Rajmond poitoui
grófhoz, ennek halála után pedig 1152. Chátilloni
njTigdljti^rvezetét készített© el.
Rajnáidhoz ment férjhez.
Bogyórothadás (növ.), 1. Szöllö és Köszméte.
3. III. B., Konstanciának és Rajmond grófnak
Bogyós, kisk. Trencsén vm. vágbeszterczei
j.-ban, (1910) 293 tót lak.
u. p. Soltészperecsény, üa, 1163— 1201-ig fölötte gyönge uralmat vitt.
Hogy kedvesét, Sybillát a trónra emelhesse, eltau. t. Vágbesztercze.
Bogyoszló, 1. közs. Bihar vmegyében, 1. Ér- szította nejét, Theodorát, Manuel császár leányát
kitört a pol2. B., kisk. Sopron vm. csornai Emiatt a papság átokkal sújtotta
hogy oszló.
j.-ban, (1910) 1492 magyar lak., postahivatal u. t. gárháború s B., hogy hatalmát megtarthassa,
Szaladin szultánnal lealázó békét kötött.
Szil-Sopronnémeti.
4. IV. B., az elbbinek unokája, 1201— 33-ig
Bogyózó rosták. Jobb fajta borok készítésénél
a szóUöszemeket le kell szedni a kocsányokról, uralkodott. Jelentéktelen fejedelem volt.
5. V. B; atyját követte, de a kormányt rövid
mert a kocsány és szárrészek nagyobb mennyiség
csersavat (tannint) tartalmaznak, ami a bor ízére id múlva fiának adta át. Megh. 1251.
6. VI. B; fejedelemsége alatt 1268 máj. 19.
befolyással van. Legalkalmasabbak e célra a cinezett sodronyból v. zsinegbl készült rosták, me- Bibars egyiptomi (mameluk) szultán Antiochiát
lyeknek lyukai akkorák, hogy azokon csak a elfoglalta és B. uralkodásának véget vetett. V. ö.
szöllószem hullhat át. A rostát a mustkád v. a Röhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem
szöUözúzó fölé helyezik, erre a puttonyokból a (Innsbruck 1897).
Bohl, Joan, németalföldi költ, szül. ZierikzeeszöUöt kiöntik, egyszerre csak kisebb mennyiségben és azt fa kotrólapátokkal v. kézzel is addig ben 1836 okt. 8. Sok regényt, novellát és jogtudodörzsölik a rostán ide-oda, míg a szemek levál- mányi munkát írt, mely utóbbiak közül a De godstak és a fonaton áthullottak. L. még Szöllözúzók. dienst uit staat- en regtskundíg oogpunt (A valBogza, Torda- Aranyos vmegye toroczkói j. -ban, lás politikai s jogi szempontból, Amsterdam 1871)
Dante isteni színjátéa Gyertyámos melletti Kököz szoros egyik szik- c. a leghíresebb.
kának metrikai fordítása (u. o. 1876—83). Tercilája, több barlanggal.
Bob., tudományos állatnevek után Bohe- nákban még egy nagy munkát írt Canzouen (u. o.
mann C. H. svéd entomológus nevének rövidí- 1885) címmel.
tése.
Bohlen, Péter von, orientalista, NémetországBohain (eit«d bén), város Aisne francia départe- ban a szanszkrit tudomány kezdeményezje, sziU.
mentban, 22 km. -re Saint-Quentintöl, aTorrents- Wüppels faluban 1796 márc. 9., megh. Halléban
csatoma és vasút mellett, (i906) 6684 lak., kasmir- 1840 febr. 6. Szegény földmíves íla volt s ifjú
sál- és barezs-készítéssel
egyéb szöviparral, éveit nyomorúságosan élte át mint napszámos,
egykoron fontos erddel.
szabólegény, szolga, pincér, keresked ügynök,
míg végre bejutott az egyetemre, hol az arab
Behány, 1. Bajnokfalva.
(franc), tulajdonképen a. m. cseh
és szanszkrit nyelveket tanulta. Késbb egyetovábbá a. m. cigány; bizalmaskodó érintkezésben temi tanár lett. Munkái Das alté Indíen (Königsa. m. író, mvész, különösen hírlapíró (könnyü- berg 1830); Ritusamhara id est tempestatum
vérü és szeles életmódja miatt) ; közkeletvé eb- cyklus (Leipzig 18á0) Die Genesis historisch-kriben az értelemben Murger tette Scénes de la vie tisch erláutert (Könígsberg 1835) Über den Urde B. (1851) c. müvével.
sprung d. Zendsprache (u. o. 1831) Vergleichung
Bohemia, Csehország latin neve.
der litauischen mit dera Sanskrit (1880); AutoBohemond (Boemwid), 1. I. B., a normann biographie c. munkáját Voigt B. adta ki (KönígsGuiscard Róbert apuliai herceg és els neje, berg 1842).
Alberada legidsebb íla, szül. 1065 körül, megh.
Bohlsen, közs. Lüneburg porosz kerület ülzeni
1111 máre. 17. 1081-ben atyját Epiruszba követte, j.-ban, Ülzen közelében, 250 lak. A falu mellett a
lol hsileg, de siker nélkül küzdött Alexioa bi- bronzkorszak kezdetebi való temetkez hely
zánci császár ellen. Mivel atj'ja halála után mos- van.melynek egy részét 1873. ásták ki.
toha anyjának fondorlatai következtében csak a kis
Bohn, 1. Emil, német zeneszerz, szül. Bielauotríintóí fejedelemséget örökölte, 1096. az els ban 1839 jan. 14., megh. Boroszlóban 1909 júl. 5.
keresztes hadakhoz csatlakozott. Kiváló része Eleinte klaszikus és keleti íllológus volt
1868.
volt a doryleumi gyzelemben (1097 júl.) s meg- orgonás lett, 1882. énekegyesületet alapított,
adásra bírta Antiochiát, amelyet Kerboga szultán 1887. az egyetemen egyh. -zenetört. eladásokat
felment hadseregével és Rajmond toulousei gróf tartott s számtalan történeti hangversenyt rendeellenségeskedésével szemben megvédelmezett és zett a boroszlói egyetem tiszteletbeli bölcsészeti
mint fejedelemséget megtartott. 1100-ban asivasi doktorrá avatte. Magán- és karénekei értékesek,
emir fogságába esett. 1103-ban kiszabadulván, még inkább iratai Bibliographie der Musikdruckvisszatért Európába. 1108-ban kénytelen volt werke bis 1700 in Breslau 100 historische Kon:
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zerte (1881
1905); Die Natíonalhymnen der
europaischen Völker (1908).
2. B; Henry George, angol kiadó és író,
szül. 1796 jan. I. Londonban, megh. 1884;aug.22.
Atyja üzletében tanult. Nagy szolgálatot tett az
irodalomnak régibb és újabb értékes müvek kiadásával. Ilyen gyjteményes kiadások a Standard,
Classical, Scientiflc, Antiquarian, Historical stb.
Libraries, sok száz kötetet tai-talmaznak. ó maga
is sokat fordított Schiller, Goethe, Schlegel, Humboldt, Petrarca, Machiavelli stb. mveibl. Magyarázatokkal adott ki több angol klasszikus írót
önálló munkái: Polyglot of Foreign proverbs;

—

BohtorI

olyan komikus színészek játékát, akik túlzásba
viszik és eldurvítják a komikai alakokat.
Bohodiej, Bihar vármegyében, a Bihar hegység
egyik csúcsa (1653 m.).
Bohol (Bojol), a Filippi-szigetek egyike azon
tengerben, amelyet egyrészt Mindanao, másrészt
Zebu és Leyte fognak körül a mellette fekv kisebb szigeteket beleszámítva kb, 4000 km^ területtel
és az 1903-iki összeírás szerint 243,148 lak., akik
mind civilizáltak, Pterméke a rizs, állítólag
aranyércek is bvében vannak.
Boholcz, kisk. Nagy-KüküU vm. nagysinki
j.-ban, (1910) 777 oláh lak.
u. p. és u. t. Nagy;

.

;

Handbook of Geography; Handbook of sink.
Pottery and Porcelain Origin and progress of
Boholt, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (1910)
printing Biography and bibliography of Shakes- 647 oláh lak.
u. p. és u. t. Marossolymos. Kezpeare; Dictionary of quotations from English detleges fürdje a Maros egyik mellékvölgyében,
Dévától 12 km. -re, 250 m. magasságban fekszik;
poets stb.
3. B., Paul Wilhelm, osztrák ügynök és kém. van néhány vendég- és fürdszobája s két 12" C.
1727-ben Dierling osztrák követ titkos megbí- tükörfürdje egyszer földes savanyuvize bven
zása folytán Rodostóba került Rákóczi mellé, mint bugyog vizét vérszegény betegek használják.
Bohorodczany (ejtsd odcsani), B. kerületi kapia fejedelem titkára, mely állásban urának lemásolt leveleit az osztrák követ útján Bécsbe jut- tányság székhelye Galiciában, 19 km. -re Statatta, amiért busás jutalmat, söt rangot és címe- nislautól, a Bisztrica mellett, (1900) 4759 lak., nagy
ket nyert. Midn 1734. Rákóczi a francia udvar brgyártással, csinos búcsujáró-templommal. KöIllustrated

;

;

;

;

;

:

hangulatának kipuhatolása végett Parisba küldte, zelében Stare-B. közs. 4029 lak.
Bohózat, a vígjáték alantasabb faja, melynek
ahol nemcsak a császárnak, hanem Anna orosz
cárnnek is kémszolgálatot tett, a franciák egyik lényege a drasztikus komikum (1. Komikum)
levelét elfogták és Bohnt a Bastilleba zárták, célja vagy az emberi ferdeségek kérlelhetlen

ahonnan csak 1738. szabadult ki. Ezen idö óta csúfíátétele, vagy pedig a helyzetben (sors, véletRákóczi György herceget és híveit tartotta szem- len) rejl humor kimutatása, s ennek megfelelen
mel. V. ö. Thaly Kálmán, Egykorú jellemzés megkülönböztethetünk jellem- és }ielyzet-B.-okat.
Mikes Kelemenrl (Századok 1898. évf.) és A vígjátéktól fkép abban különbözik, hogy a rikíRákóczi-emlékek Törökországban. Saussure E. tóbb színeket, ersebb ellentéteket alkalmazza és
törökországi levelei. Kiadja Thaly Kálmán a drasztikus, megkapó hatásokat keresi. A komi(1909) Angyal Dávid, Adalékok Rákóczi F. tör- kum hordozója többnyire az ú. n. tnulatíató szeténetéhez (Századok, 1905, 39) Márki Sándor, mély (Paprika Jancsi, Hanswurst, Jean Potage,
Arleechino stb.), mely gyakran vastag tréfákkal
Rákóczi F. III. k.
Bohnenberger, Jó^anw Gottlieb Friedrich, né- kacagtatja meg a közönséget nem ritkán azonmet matematikus és csillagász, szül. Simmotz- ban a nevetséges személy játsza a fszerepet (pl.
heimben 1765 jún. 5., megh. Tbingenben 1831 a megcsalt öreg, meglopott fösvény stb.). Egy
ápr. 19. 1796-ban a tübingeni csillagvizsgálón al- neme a B.-nak az ú. n. helyi B. (Lokalposse),
kalmazták. Itt 1798. a matematika és csillagá- mely egy bizonyos helynek (városnak v. község;

;

;

M-

nek) lakóit, ezek szokásait, gondolkodását, erkölcsét, nyelvét teszi nevetségessé, amint ez már a
tingen 1795); Astronomie (u. o. 1811); Anfangs- régieknél Athénben és Rómában megvolt, de
gilinde der höhern Analysis (u. o. 1812). B. a re- újabban is fleg a nagy városokban dívik (Paris,
verziós inga feltalálója.
Bécs, Berlin, Budapest), hol az aktualitások szinreBohnenberger-féle készülék, 1. Pörgetty.
hozatalával legtöbb helyütt egy sajátságos neme
Bohnstedt, Ludwig, német építész, szül. Szt.- a helyi B.-nak fejldött ki, a maga jellemz
Péterváron 1822 okt. 27., megh. Gothában 1885 dialektusával. Az egyes mfajok lényeges sajátjan 3. Miután Oroszországban nagy építési tevé- ságainak össze vegyüléséböl gyakran keverék
kenységet fejtett ki, 1863. Gothában telepedett fajok származnak, milyen pl. a B.-os népszinmll,
le. 1872-ben a német birodalmi gylés épületére
ezt fleg nálunk Szigligeti kultiválta, vagy a
hirdetett els pályázaton az els dijat nyerte el. B.-os vígjáték, melynek a meglep fordulatok
Bohó (észt.), 1. Balgaság és Bolondság.
gyors váltakozásaival s a véletlennek pajzán kerBohóc, rokon értelm az olasz hajazzóval (1. o.) getdzéseivel különösen a franciák a mesterei
8 olyan embert jelent, akinek vérében van, vagy míg ellenben az angolt, inkább a grpteszkszeriit
mestersége a bolondozás. Mint magyar kifejezést míveli. Ugyancsak a franciáknál égy különös
nagyon
használjuk a német Hanswurst, neme a B.-nak az ú. n. farce, mely valószínleg
Possenreisser, vagy az angol clown helyett (1. o.). a farsangi eladásokból fejldött ki.
A cirkusz porondján szerepl komikusokat is
Bohózatos népszínm, 1. Bohózat.
általában B. -oknak nevezzük. B. és bolond köBohózatos vígjáték, 1. Bohózatzött ugyanaz a különbség, amelyet Shakespeare
Bohtori, Ahú Lháda aX Valid, al-, híres arab
tesz fool és clown között. A bolond els sorban költ, Abú Temmám (1. 0.) ifjabb kor- és vetélybölcs, a B. mulatságos. B.-kodásnak mondjuk az társa, szül. Manbidzsben (Hieropolis) 815—821 köszat rendk. és 1803. rendes egyet, tanára lett.
vei : Anleitung zu geogr. Ortsbestimmungen (Göt-
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megh. 897 körül. Saját költeményein kívül, Az arad-körösvölgyi és arad-osanádi vasutak
melyeknek divánja Sztambulban (2 köt., 1301 létrejöttében kiváló szerepe volt. 1898 márc. 23.
hidzsra) jelent meg, a régibb költkbl ö.mint Abú V. b. t tanácsos lett.
Bohos-Szögyény Antónia, Bohus János fe
Temmám, egy tartalom szerint osztályozott gyüjteménjt szerkesztett Hamásza (1. o.) címen, me- lesége, megh. Budapesten 1890 jan. 5., 87 éves kolyet a leideni könyvtárban fennmaradt kézirat rában. A hazafias ügyek áldozatkész támogatója,
rül,

alapján fototipikus sokszorosításban (Leiden 1909)
tettek közzé, majd pedig Cheikho (Beirut 1910)
kritikai apparátussal adott ki.
Bohunicz, 1. (újabban Apáiszentmihály), kisközség Pozsony \'m. nagj'szombati j.-ban, (i9io)
2. B.
500 tét lak. postahivatal, u. t. Spácza.
:

—

;

Vágbánya.
Bohos (Bohus-Sloü), 1308. alapított egykori
eród, amelyért sokat kiizdöttek, a Göta-folyó szigetén, a Kongelf mellett; Göteborg és B.-lánben (kormányzóságban) most rom egyik tornya, a
Fars Hatt még elég jó karban van róla a környék tengerparti vidékét is B.-nak hívják. L.
1.

;

;

Götdforg.

Bohus, bihar\Tnegyei család, mely eredetileg
Liptó

vármegyébl származott, birtokai voltak B.-

(máskép Bihar) falva Liptóban és Pethöfalva
Zólyomban. Elbbi helységrl vette a család elönevét. B. Imre 1755. Mária Teréziától eímerújítás nyert, megszerzé a világosi uradalmat, s
maga és utódai részére a « Világosin elnevet
B. János 1860- 61-ig Arad vm. fispánja volt.
Szögyény Antóniától származó fiai, B. István,
Lá^ó és Zsigmond 1894. magyar báróságot
és örökös frendiházi tagságot nyertek. Közülök
István 1904. halt

el.

László vagj'oni képességétöröltetett a frendek

nek megsznése miatt
névjegyzékébl.
1. B. V. Bohusch

ki a múlt század 40-es éveitl kezdve kiváló szerepet játszott a magyar közéletben, a közjóté-

konyság, a nemzeti nnevelés terén, s mint a
szépmvészetek és szépirodalom lelkes támogatója. Átélte az 1838-iki pesti árvízveszedelmet, a
30-as években Világoson kiütött oláh parasztlázadást. A szabadságharc folyama alatt Pesten és
Aradon tartózkodott, átélve mindkét helyen az
ostrom borzalmait. Világosi kastélyában írta alá
Görgey az oroszokkal a fegyverletétel okmányát.
Ezt az eseményt 6 maga írta le naplójában. A
szabadságharc leverése után élete kockáztatásával igyekezett a kufsteini, josefstadti, aradi, újépületi, komáromi stb. börtönök foglyait támogatni, ket élelemmel stb. ellátni. Hazafias ténykedése miatt Haynau maga elé idézte és eltiltotta
további mködésétl, de eredmény nélkül. Fáradozásait a foglyok közül az aradi börtön foglyai
egy általuk aláírt iratban köszönték meg. Brunswick Terézia grófné útmutatásai szerint a 40-e8
években Aradon kisdedóvó intézetet alapított,
amely azonban nem sokáig áUott fenn. A 60-a8
években tevékeny részt vert az írói segélyegylet
megalkotásában. Élete utolsó éveiben a közjótékonyság terén, fleg a vakok ügyének elmozdításában fejtett ki nagyobb szabású tevékenységet. 1910-ben Világoson emlékszobrot állítottak neki.
Bohuszlavicz, 1. Bogoszló.
Boicza, 1. kisk. Hunyad vm. brádi j.-ban, (i9io)
1224 oláh, német és magyar lak., pénzügyrség-

György (másnéven Szemegh. 1722. Tanulmányait
a wittenbergi egyetemen elvégezve, a késmárki
fiskolában tanár, majd rektor lett. Megírta Sze- gel, posta- és táviróhivataUal, telefonállomással
pes vm. történetét Descriptio inelyti comitatus takarókpénztár, Zarandeana tak. ós hitelszövetScepusiensis geographico-historica. Bél Mát>'ás- kezet. Határában a József -Rezs- Anna-táróban a
nak Prodromus Hungáriáé antiquae et novae c. kincstár III. Károly óta nagy ervel dolgozott s kemunkájában jelent meg. Kéziratban maradt ada- reszt\-ágataival új teléreket tárt fel 1827. a Moltait nagyrészt Wagner Károly használta fel dován-család kezére jutott s attól fogva B.-i Rezs
Analecta Scepusii sacri et profani cím munká- néven bérlök rablóbányászata vette kezdetét. 1889.
jában.
az Els erdélyi aranybánya rész^'énytársulat vette
2. B. László báró, szül. Budapesten 1839 máj.
meg. Legtöbb telér kvarcpoilir és melaílr érint1. Bölcsészetet, nemzetgazdaságot és természet- kezési határán vonul végig s mészpát, kvarc,
tudományt Lipcsében hallgatott. Késbb sokat antimonát, pirit, galenit, kalkopirit, vörös ezüstfáradozott hazai gazdaságunk érdekében. A po- érc, fakóérc és ritkán termésarany képezik a tölmológiával elszeretettel foglalkozik s a gyü- teléket. A termelt aranyat és ezüstöt Berlinben és
mölcs és zöldség szárítását nagyban kultiválja és Freibergben váltják be. Bányászatot znek itt
gacsai birtokán e célra megfelel telepet rende- még a kajaneli aranybányatársaság, Füzesdzett be. Az arad -körösvölgyi és az arad-csanádi Tresztia aranybányatársaság és több magános.
vasútvonalak létrehozásában érdeme van. 1884- Aranybányászata a rómaiak idejéig vezethet
ben a világosi kerület képviselnek választotta. fel. A Szfregyel (Fort) és Komyet (Stmoe) hegjrek
3. B. Sámuel, jeles jogtudós, kit III. Károly közt elnyúló nyergen találta meg Téglás G.
megbízott De jure Hungaríco c. mve befejezésé- 1881. a római gyarmat nyomát, honnan érctör
vel, 30,000 frt tiszteletdíjat helyezvén kilátásba, a mozsarak, rlkövek, üvegnemüek mellett egy
Jus criminale megírásáért pedig 15,000 forintot. MVRRI bélyeggel eUátott lámpát szállított DéAzonban munkáinak teljes befejezésében megaka- vára. Az Anna-táró 140 m. h. keresztvágata s
dályozta korai halála.
a beomlott tárószájak, aknamélyedések is római
4. B. Zsigmond báró, cs. és kir. kamarás, szQl. eredetek. B.-tól a Maros felé 3 km.-re regényes
Világoson 1825 nov. 6. Tanulmányait a bécsi sziklaszoros húzódik. Annak jobb- és balparti faláTereziánumban végezte, a jogot Pesten hall- ban barlangok vannak. A B.-i Magurában 3 lépgatta. Több ízben volt képvisel s delegátus. A f- csben feltáruló acsür» nev barlang nyílik (b.
rendiháznak kinevezés útján volt eleintén tagja. Bötvös Lóránt, Sólyom Fekete Ferenc ós Kuun
nitzky), szül. 1687.,

:

;

;;

:
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Gézáról elnevezve). A felsben szép cseppkövese- karba, de sohasem gyakorolta e mesterséget.
dés látszik. Mindannyit lakta az sember. A Ma- Els irodalmi mveit, szatíráit 1660 óta kezdte
látogatta az írói és szabadgongura tetején is prehisztorikus cserepeket talál- irogatni.
tak. Albert király 1444. Brankovics Györgynek dolkozó udvari köröket; Furetiére, Racine, La
adományozta Kisbánya néven s midn 1451. Hu- Fontaine, Moliére, Chapelle, Ninon de l'Enclos,
nyadi Jánost a vüágosi m'adalomba az aradi káp- Champmeslé bizalmas barátja volt. XIV. Lajostalan beiktatta, Kisbánya alio nomine Medvepata- nak 1673 körül mutatták be, aki elbb 2000 livres
Jcának írták. 1525-ben Körösbánya, Abrudbánya, kegydíjat, majd 1776. az udvari történetírói címet
Zalatna bányapolgáraival Kisbánya megbízottai adta neki. 1683 óta a francia akadémiának is
Abrudbányán bányatörvényszéket ültek. Csak a tagja volt. Idsebb korában fleg a Lamoignonmúlt század óta vették használatba az oláh B.-t, palotában összegyiil társaságban fordult meg s
a jansenisták pártjára állott, ami 1703 óta a jemely Kisbányát jelont.
2. jB., kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban, (i9io) zsuiták többrendbeli támadását vonta maga után.
Munkái (12) Satires, melyek közül a 8-ik (Sur
648 oláh lak. u. p. Hátszeg, u. t. Demsus.
3. B., nagyk. Szeben vm. nagyszebeni j.-ában, l'homme) s a 9-ik (A son esprit) a legjobbak
(Paris 1660—1710) 12 Épitres (u. o. 1669—95)
(1910) 1644 oláh és magyar lak., vasúti állomás
Réu. p. és u. t. Talmács. B. az Olt folyó jobbpart- Odes, chansons, sonets, épigrammes etc.
ján a Vöröstoronyi szorosB.-i bejáratánál fekszik; flexions critiques sm* Longin (u. o. 1692 94) De
közvetlenül a község felett emelkedik az ú. n. Vö- l'art poétique (u. o. 1669—74) Le lutrin (furcsa
röstorony. A Vöröstoronyi határvámtelep B.-hoz eposz, u. 0. 1674—8.3, magyarul: A pulpitus);
Les héros du román (u. o. 1664—1665), Lettres.
tartozik. L. Vöröstoronyi szoros.
B. nem volt igazi költi tehetség; versei tele
4. B., 1. Bézbánmváros.
Boie, Heinrich Christian, német író, szül. 1744 vannak köznapiassággal, de formailag igen tökébámulatosan fejlett érzéke volt a ritmus
júl. 19. Meldoríban (Holstein), megh. u. o. 1806 letesek
márc. 3. Jogot végzett ós hivatalnok volt szííkebb iránt s a leíró részletekben szinte a modern fest
hazájában. Midn Göttingenben jogász volt, meg- költkkel vetekszik. Mint kritikusnak rendkívül
alapította Gotterrel (1. o.) 1770. az els német nagy befolyása volt kortársaira s a költészetre
Musenalmanachot, mely a göttingeni költ-kör egész a romantikusok koráig. Sikeresen küzközlönye lett s melyet egyedül 1775-ig folytatott. dött az álnagyságok ellen (Chapelain, CalpreUtóbb 1776— 1791-ig (egy ideig Dohmmal) szer- néde, Scudéry, Cotin, Benserade, Ménage, Colekesztette a Deutsches Museum c. tekintélyes folyó- tet), gúnyolta azok modorosságát (Concetti), szentiiratot. Irodalomtörténetileg fontos levelezése Bür- mentálizmusát, dagályosságát, ajánlotta a régiek
gerrel, Knebellel, Merkkel és a mfordító Voss- példáját s rámutatott az utánzandókra (Racine,
a l'art poétique, mely sok teszal, kinek sógora volt. Eóla Irt (sok levéllel) Kari Moliére).
kintetben Horatiustól függ. Szerinte a költ szüWeinhold (1868).
Boieldieu (ejts: boáigyó), Francois Adrién, letik, de legfbb eszköze a józan ész (bon sens),
francia zeneszerz, szül. Rouenban 1775 dec 15., mely a komoly mfajokban a dagályosságot, s a
megh. Grosbois melletti birtokán Jarcyban 1834 vidámakban az üres szójátékot akadályozza meg.
okt. 8-án. Alapos zenei képzettséget nyert mint A verselés technikáját illetleg Malherbesre tátemplomi énekesfiú 20 éves korában atyja szö- maszkodik s a világos kifejezésmódot állítja fel
vegeire színdarabokhoz írt zenét 1796. Parisba fszabály gyanánt. A költi mfajokat mereven
ment, zongoraszonátáival, dalaival stb. feltnt, elhatárolja s megadja az idill, elégia, óda, szo1797. a conservatoire zongoratanára lett. Operai nett s kisebb lírai fajok elméletét, mindenütt az
Bikerei voltak (Le ealif e de Bagdad, 1800), de sze- ókori írókra hivatkozva, de azok mélyebb átérrencsétlen els házassága Szt.-Pétervárra zte, zése nélkül. Különösen részletesen foglalkozik a
hol 1803— 1810-ig a francia opera karnagya volt tragédiával, vígjátókkal és az eposszal s végül
8 9 operát írt. Hazatérve, igazi diadalt szerzett néhány általános érték megjegyzéssel rekeszti
történeti operája, Jean de Paris (1812). Méhul ha- be fejtegetéseit. B. hatását fleg az magyarázza,
lálakor 1817. B. lett a conserv. zeneszerzéstanára hogy a korszellem hü kifejezje volt. Mveinek
de beteges lett, legjobb kiadásait Gidel (1873, 4 köt.) és Pauly
8 igazgatója és akadémiai tag
leckéit lakásán adta s 1829. le is mondott. 38 (1891, 2 köt.) rendezték sajtó alá. Magyarul megoperája közt jeles a Le petit chaperon rouge jelent: A költészetrl, ford. í^-fíáZí/i János (Buda(1818) remeke La dame blanche (1825, ezt ma- pest 1885). V ö. Sainte-Beuve, Portraits littéraigyarul is adták) szellemes, vidám stílusát csak res I. ; u. a., LurdisVI. köt. ós Port-RoyalVI. köt.
Adam, Auber, Herold érik utói. Késbb csak Lanson, B. (2. kiad. 1900) Dreyfus-Brissac, Un
Cherubini, Catel, Kreutzer, mme. Gail, Herold, faux classique B. (Paris 1902) Petersen, Die
ürteile B's (Kiél 1906).
Berton társ-szerzje. Második neje énekesn volt
Fia, B. Adrién,
Boilly, Louis Léopold, francia fest, szül. La
Phillis. Életírója Pougin (1875).
szül. Parisban 1815 nov. 3., megh. Paris mellett Basséeben 1761 júl. 5., megh. 1845 jan. 5. DouaiQuincyben 1883 júl. 9., müló siker operákat írt. ben és Arrasban tanult, de csakhamar Parisban
Boihaemum, a bójok birodalma a rómaiaktól telepedett le és hosszú pályája végéig ezernyi
törtónt leigázásuk eltt.
arcképet és genreképet festett, továbbá litograíiáBoileau-Despréaux (ejtsd boiio depréo), Nicolas, kat készített., melyekben könnyedén, különösebb
francia költ és kritikus, szül. Parisban 1636 nov. mélység nélkül, de szellemesen, ílnoman, olykor
enyhe humorral ábrázolta fleg a forradalom és
1., megh. u. 0. 1711 márc. 13. Elbb teológiát,
majd jogot tanult, 1656. fölvették az ügyvédi az azt követ kornak életét és szereplit. Mvei
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kultúrtörténeti szempontból is becsesek. Hires
képe, A diligonce megérkezése, a párisi Louvreban van. Intim, kedves mvészetét jellemzen
mutatja bo a budapesti Szépmvészeti Múzeumban
lev képe Látogatás nagyapónál.
Boilvin, Emüe, francia fest, szül. Metzben
1845., megh. 1899 júl. 31. A festészetrl nemsokára a grafikára tért át és 1871 óta majdnem csak
rézkarcok készítésével foglalkozott. Igen finomak,
szellemesek Flaubert Madame Bovary-jához,
Coppéo költeményeihez, valamint Boucher, Frans
Hals, Wouwerraans, Rubens stb. festményei után
;

készített rézkarcai.

Boiotia, hoiotok,

Bois

1.

Beócia.

et

—

Boisseau

index methodlcus europaeorum lepidopterorum

(u. 0.

1840).

Boisé-City (ejtsd boázé-szitti), Idaho amerikai
állam és Ada county székvárosa a Bigwood vagy
:

Boisé partján, (i8»o) 5957 lak., az 1908-iki becslés
szerint 20,000 lak., malmokkal, pénzvervel, közelében aranybányával.
Boiserie (franc, ejtsd: boázerí, 1. Falvért).
Falaknak, mennyezeteknek beboritása és cúszítése
nemes-fajtáju faanyaggal. E céh-a szolgál a diófa,
tölgyfa, ébenfa, mahagóni, palizander, thuja stb.,
míg a fenyfa-burkolatot nem hívjuk B.-nek. A B.
lehet sima, f aragványos, intarziákkal díszített stb.
s drágasága miatt csak gazdag, elkel szobák
és termek ékesítésére szolgál.

boá) a. m. fa, erd. B. de
Boisgobey (ejtsd boágobé), Fortune de, fr. regényBoulogne, boulognei erd B- durci, pácolt fa.
Bois (ejtsd boá), Jules, francia író, szül. 1871 író, szül. Granvilleban 1821 szept. 11., megh. 1891
szept. 29. S. Sebastianban, Spanyolországban. Pa- febr. 28. A hadseregnél szolgált mint számvevrisban lélektani és vallástörtónelmi tanulmányok- tiszt, a Petit Journalban lépett fel Deux comédiens
hoz látott. Feltnt Les petites réligions de Paris c novellájával. Eztkövették a következ sikamlós,
szenzációs és nagyon olvasott regényei L'homme
(1893) L'Eve nouvelle (1896, feminista irányú)
Une nouvelle douleur (1900); La femme inquiéte sans nom Forcax colonel Lechevalier Casse-cou
(1901); Le vaisseau des caresses(1907). Az okkul- La tresse blonde Le pouce crochu összesen 54 retizmusról szóló mvei Le monde invisible (1901)
gény 86 kötetben. Magyarul megjelent A horLe miracle modemé (1907). Mint szindarabiró is gas ujjú (regény 2 köt. Budapest 1885) A piros
feltnt: Hippoljie couronné (1904); La Purie rózsa lovagjai (regény, ford. F. H. Mariska 6 köt.,
(1909. Comédie Fran9aise). Ez utóbbi verses drá- u. 0. 1884)
Az arany disznó (párisi tzsde-remája tárgját a Herakles- mondakörbl veszi.
gény, ford. Fehér Marietta, 5 kötet, u. 0. 1882)
Bol8age(franc.,ejtsd boazázs), faburkolat, táblás Az öreg Lecoq (regény, fordította M.V., u. 0, 1885);
famennyezet.
Maugars gróf leánya (ford. M. V., u. 0. 1881)

(franc,

ejtsd:

;

:

:

;

:

;

;

;

;

:

:

;

;

:

Bois-brulés
amely az

ejtsd boá-bruié, magyarul
a neve Kanadában ama korcs-

(franc,

((felgjTijtotterdöka)

a
szármabensziilölt indiánusok keverödésébl
zott; bivalj-vadászattal, marhatenyésztéssel s föld
míveléssel is foglalkozik. Az angolok Half-Breeds
fajnak,

ott letelepedett franciák ós

néven ismerik.
Bois-Colombes (ejtsd boA-koiomb), község Seine
francia département St. Denis arrondissementjá:

ban, vasút mellett, (1906) 14,695 lak.; ecetszövöszékgj'ártással.

Boi8 cotelet
(1.

(növ.), 1.

és

Githarexylum.

Boi8d., rovamevek után Bois-Duval J. A.
0.) nevének rövidítése.
Bois de Bonlog^e, 1. Boulognei erd.
Boíh de citron (növ.), 1. Amyris.

Bois de Cypre (növ.), 1. Cordia.
Boisdeffre, Éaoul Francois Charles, Le Monton de francia tábornok, szül. 1839 febr. 6. AlenQonban, részt vett az 1859. és 1866-iki olasz és az

A kék

fátyol (2

k.,

1886).

Bois-Guillanme

(ejt«d: boá-giijóm), község SeineInférieure fi'ancia départementban, Rouen arrondissementban, a Robae mellett, 4 km.-re Dametaltól, (1906) 4718 lak., számos nyaralóval, pamutfonókkal.
Boisgtiillebert (ejtsd: boágijber), Pierre le PesaM,Siei(rde,fvancianemzetgazáékSZ,szü.l.Rouenban 1646 febr. 17., megh. u. 0. 1714 okt. 10. B. a
merkantilizmus és védvámos politika egyik els
támadója és a íiziokraták egyik els hírnöke. A
pénzügyek terén az adók jogosultságát hangsúlyozza. Mvei közül említésre méltók
Le détaU
de la Francé (1695) ennek pótlásául Supplément
(1707) Factum de la Francé (1707) Traité de la
nature, culture, commerce etc.
:

;

;

;

BoÍ8-le-Duc, 1. 'sHertogenbosch.
Boiss., növén>Tievek mellett BoissierEámond
(1.

0.).

nevének rö\idítése

Boisseau (franc, ejtsd :boaszó),rógebbenfrancia

1870-71-iki német háborúban. 1873-ban Chanzy gabonamérték, amelynek nagysága a különböz
tábornok kíséretében Algerba ment, 1878. katonai tartományokban különböz volt. A párisi B.
attasé lett Szt.-Pétervárott, 1894. pedig vezérkari 13.008 1. A B. usuel, ameljmek használatát 1812—
fnök. A Dreyfus-pörben (1. 0.) Esterházy rnagy 1839-ig a törvény is megengedte,'== 12-5 1. Brüszés Henry ezredesnek fogta pártját. 189&-ban nyu- szelben a B. felosztott zab mérésénél 23*/,, só
galomba vonult.
mérésénél 21 lot-ra
63-657, Uletve 56885 1.
Bois de perdrix (növ.), 1, Brosimum.
Belgiumban a B. elnevezést 1836-ig hivatalosan
Bois de Rhodes (aöv.), 1. Cordia.
is használták és Vio rasiére-t v. 10 litert jelenBois-Duval, Jean Alphonse (ejtsd-. bo» dUvaii), tett, az új B. pedig a francia Svájcban 15 1.-t.
francia oitos és entomológus, szül. Tichevilleben Használták a szót küiönböz nagyságú terület1801 jún. 17-én, megh. u. 0. 1879 dec 30. Több mérték elnevezésére is.
munkát írt az európai és amerikai lepkékrl, ilyeBoisseau, Emilé André, francia szobrász, szül.
nek Histoire générale et iconographique des lé- Varzj'ban 1^2 raáre.29.Dumontnak, Bonnassieuxpidoptéres et des chenilles de l'Amérique septen- nak volt tanít\-ánya. Fbb mvei Figaro bronztrionale (Paris 1829—47); Icones historiques des szobra a Le Figaro c. párisi lap épületének homlépidoptéres nouveaux (u. 0. 1832—41) Genera lokzatán Az alkony, a párisi Palais de l'Élysée

=

=

:

:

;

;

;
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—
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A

háború gyümölcsei, márvány- Promenades archéologiques. Romé et Pompéi.
A távozó szere- (1880. Magyarra ford. Molnár Antal. Budapest
(szoborcsoport, 1883) Nouvelles promenades des archéologiques.
Horace et Virgilé (1886, Vergil, magy. fordította
1909) stb.
Boisserée (ejtsd boászré), Sulpice, szül. Köln- Végh A.); Madame de Sévignó (5. kiad. 1900) La
ben 1783 aug. 2., megh. Bonnban 1854 máj. 2. és fin du paganisme (2 köt., 1891) Saint Simon (PaL'Afrique Romaine 1895)
Tacite
öccse, B. MelcMor, szül. Kölnben 1786 ápr. 23., ris 1892)
megh. Bonnban 1851 máj. 14., német tudósok, (1903) L' Académie frangaise sous l'ancien régime
1803. Parisba tett útjok alkalmából megismer- (1909). V, ö. Csengeri János, Emlékbeszéd (Akakedtek a Napóleon által Parisban összegyjtött démia, 1910).
Boissonade (ejtsd: boasszonád), Jean Frangois B.
régi német és németalföldi képekkel és ezek hatása után buzgón gyjteni kezdték hazájuk régi de Foniarabie, francia hellenista, szül. Parisban
fesztészetének emlékeit. Több mint 200 darabból 1774 aug. 12., megh. Passyban 1857 szept. 8.
álló gyjteményüket I. Lajos bajor király 1827. 1812-tl a görög irodalom tanára a párisi egyemegvásárolta a müncheni Pinakothek számára. temen, majd 1828. a CoUége de France-on, KiB. Sulpice behatóan foglalkozott a kölni székes- adott sok késbbkor i, bizánci görög írót Teoegyházzal is. Munkájának eredménye a Geschichte phylaktos Simokattest Michael Psellost, Aeneas
und Beschreibung des Doms von Köln (Stuttgart Gazaeust, Choirikios Gazaeost, Pachymerest,
Tzetzest, Herodianost, Dión Chrysostomos leve1823—32, 2. kiad. 1842) c. m.
Boissier, 1. Edmond, svájci botanikus, szül. leit, Aristainetost, Eunapiost (szofisták élete),
Genfben 1810 máj. 25., megh. Valleyresben 1885 Philostratos leveleit, Marinost, Niketas Eugeniaszept. 25. Sokat utazott Észak-Afrikában (1849), nost stb. továbbá Babriost, a görög meseköltöt,
de fleg Ázsia Ny.-i részén (Kelet- Arábia, Palesz- az új testamentomot, Sylloge poetarum Graetina, Kis-Ázsia 1842, 1846). A gyjtött anya- corum (24 k.. Paris 1824—32) Aneedota Graeca
got maga dolgozta fel s tudományos összeköt- (5. k., u. 0. 1829—33) ;] Aneedota nova (1844). Kitetései folytán rendkívül gazdag és becses her- adott francia klasszikusokat is. A Journal des
báriumot gyjtött, amely a mai herbáriumok Debats-ban megjelent cikkeit együtt kiadta B.
közt is ritkítja párját. A gyjtött növényritkasá- életrajzával Colincamp, Critique littéraire sous
gokat gyakran él állapotukban is hazaszálUt- le premier empire (Paris 1863, 2. köt.).
tatta s a valleyresi nyaralója mellett kertet
Boissy d'Anglas (ejtsd: boásszi dangia), Frangoís
alakított. Legkiválóbb munkája a Flóra orientá- Antoine, gr., francia államférfiú és ü'ó, szül. St.
^
lis, 5 kötet Genf
1867—1884. Ehhez járult a Jean-le-Chambreban 1756 dec. 8., megh. ParisBitser R. vagyis a De CandoUe genfi herbáriu- ban 1826 okt. 20. Ügyvéd volt és 1789. képviselmának konzervátora útján megjelent Supplemen- nek választották. A király perében a számzetés
tum (Genf 1888). E kötet B. arcképét, életrajzát mellett szavazott. Ezután a jólét-bizottság tag(írta Christ) és a B. herbáriuma épületének fény- jává választották részt vett Robespierre megbukképeit is tartalmazza. Ez a munka a magyar flóra tatásában, majd (1795) a konvent elnöke lett.
feldolgozásának is becses és használt forrása. Mint az ötszázak tanácsának tagját a direktóMintegy 5990 növényt nevezett meg. Gyjtemé- rium 1797 szept. 4. deportálásra Ítélte, mely elöl
nyét veje, Barhey V. saját gyjteményével, s B. Angliába menekült. Bonaparte, mint els konzul,
gazdag könyvtárával együtt, a Genfl-tó mellett szenátorrá nevezte ki. XVllI. Lajos alatt a pair-i
fekv Jordils nev helységben egészen vasból méltóságot kapta. Mindvégig a szabadelv intézés kbl épített tzmentes szép épületben állí- mények mellett küzdött. Munkái Recherches sur
dísztermében

;

csoport a glasgowi múzeumban
lem nyomában jár a barátság
;

;

;

:

;

;

;

;

:

;

;

;

;

:

(De

Mr. de Malesherbes (Paris 1819, 3
Ascherson), hazánkban Kanitz
köt.) Études littéraires et poétiques d'un vieillard,
Lapok 1885), bvebben pedig Haynald (u. o. 1889 ou Recueil de divers ócrits en prose et en vers (u. o.
és a M. Tud. Akad. Emlékbeszédeiben, 5. köt. 7. 1816, 6. köt.). Anonay-ben szobrot emeltek emlész.) írták meg. Ez utóbbiban B. fbb müveinek kének.
jegyzéke is bennfoglaltatik. B.-nek keresztnevéBois tan (franc, növ.), 1. Byrsonima.
bl is alkottak Edmondia Cass., Bge., Cogn. géBoite, a Piave jobboldali mellékvize. Dél-Tinusznevet.
rolban ered átfolyik az Ampezzo völgyön és Pe2. B., Marié Louise Gaston, francia filológus rarolonál, Belluno olasz tartományban torkollik.
és szépíró, szül. Nimesben 1823 aug. 15., megh.
Boito, 1. Arrigo, olasz költ és zeneszerz, szül.
1908 jún. 10. Parisban, hol az Ecole normálé Padovában 1842 febr. 24. Mint költ ers képzetanára volt. A Magyar Tudományos Akadémia let, mély és tartalmas, de néha visszataszítóan
1896. kültagjává választotta. Mvei: Le Poéte «verista». Re Orsó c. eposzt, számos lirai és elAttius (Paris 1857)
Étude sur la vie et les mélked verset, érdekes elbeszéléseket írt és dalouvrages de M. T. Varrón (1861); Recherches müszövegeket, a Ponchielli-féle Gioconda,aVerdisur la maniére, dönt furent recueillies et publiées féle Otelló és Falstaff librettóját. (Az els három
les lettres de Cicerón (1863) Cicerón et ses amis, megjelent magyarul is, ford. Radó Antal.) Olaszra
étude sur la société romaine du temps de César ford. Wagner R. Rienzijót és Tristanját. Mint
(1865, 8. kiad. 1884. Magyarra ford. Csiky Kál- zeneszerz a Wagner iskolájához tai-tozik. Legismán, Budapest 1876); La róligion romaine d'Au- meretesebb
a Mefistofele c. opera, mely
giiste aux Antonius (1874, 2 köt., 3. kiad. 1883)
Budapesten is sikert aratott, szövegkönyve is tle
L'opposition sous les Césars (1875. Magyarul a való. Eladatlan, nagyszabású zenésdrámái NeBudapesti Szemlében és az Olcsó könyvtárban)
rone (v. ö. Rom. Giani könyvét, 1901) Orestotta fel. B. életrajzát többen

Candolle, Christ,
(M. Növénytani

la vie etc. de
;

;

;

;

mve

:

;

:

—
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cambridgei egyetem doktori címmel
tüntette ki 1893.
2. B., Camillo, olasz építész ós mvészeti író,
szül. 1836 okt. 30. Rómában, mint a bellunói
származású Silvestro B. mlniatür-arcképfestö fla
8 Arrigo B. zeneszerz testvére. Lazzarinál és
Selvaticonál tanult Velencében, ahol már 1856.
akadémiai tanár lett. 1859-ben az osztrák kormány üldözései elól Milanóba menekült, ahol egy
évvel utóbb, Fr. Schmidt utódjául meghívták a
Bréra- Akadémia építészeti tanszékére. 1908-ban
tiade. B.-t a

vonult nyugalomba.

Ma

Milanóban

is

Mint

él.

-tanár és mint gj'akorlati építész a történelmi
stileknek a modem építészeti gondolkodással való
-összeegj'eztetésén fáradozik s nagy része van a
merev klasszicizáló irány kiszoiításában. Föl-

fogását számos kiváló tanítványa követte, így
Beltrami, Broggi, Sommaruga. Fbb építkezései
3 gallaratei kórház (1872) a padovai Palazzo
deUe Debite (1872 77) a velencei Franchettipalota pompás lépcsháza (1881 84) s a Verditl
alapított milanói zenész-otthon, a nagy zenekölt
.sírkápolnájával (1906). Mint restaurátor is múködött. Legnevezetesebb mvészeti dolgozatai és
munkái Donatellóról, Leonai'dóról, Michelangelóxól, Palladióról és a középkori építészetrl szólnak.
Boitoat [Bois-tout franc, ejtsd; boátú, a. m. idd
meg mind), talpnélküli félgömbalakú ivópohár,
melyet nem lehet letenni anélkül, hogy az esetleg
benn lev folyadék ki ne folyjék, s ezért fenékig
ki kell üríteni.
Boizenborg, város Mecklenburg - Schwerin
nagyhercegségben, a Boize torkolatánál, vasút
mellett, (1905) 3805 lak. ; mész- és téglaégetkkel,

—

;

;

—

—

Bojardo

Bojan (Bojaná), közs. Czemowitz (ettl 22
km. -nyíre) bukovinai kerületi kapitányságban a
Pruth balpartja közelében, vasút mellett, (1900)
6695 lak.
Bojan., tud. állatnevek után Bojanus L. H.

német anatómus és zoológus (szül. 1776., megh.
1827.) nevének rövidítése.
Bóján, kisk. Szilágy vm. krasznai j.-ban, (1910)
714 oláh lak. u. p. és u. t. Csizér.
Bojana, adók. Belovár-Körös várm. cazmai
;

j;-ban, (1900)

1209 horvát-szerb lak.

;

u. p. és u.

t.

Cazma.
Bojana,

1. régi, ^ykor m^erösített község
Bolgárországban, 1 órányira Szófiától, több malommal; fels végén Szt. Panteleimonnak ós
Szt. Miklósnak szánt régi templommal, amelyet

1845. restauráltak. Falán ó-szláv fölirat látható,

amely

szerint a templomot 1259-ben Asen Konstantin cár korában Szevasztokrator Kalojan alapította a felirat mellett bizánci öltözetben a cárnak, a templomalapítónak és feleségeiknek életnagyságú képe látható. A templom régi kéziratai
Moszkvában vannak. B. közelében szép hegyszaka;

dék van, vÍ2zuhatagokkal erssége romokban
hever.
2. B^ folyó török Albániában a Szku;

—

;

hajózható lefolyása, amelytl 5Ví km.nyire az Adriai-tengerbe torkollik.
Bojano, város és püspöki székhely Campobasso
tarii-tó

olasz tartományban, a Matese É.-i lejtójén, a fels
Biferno és vasút mellett, (1901) 6337 lak., B. az
antik Bovianum ündecimanorum, eredetileg samniták városa volt samnita várának romjai ma is
láthatók.
;

Bojanowo, város Posen porosz tartomány
Kröben (ettl 21 km. -nyíre) járásában homokos
térségen, (i905) 2106 lak.
Bojár (oroszul bojarin, többessz. bojare, oláhul
és u. t. Szászváros. A Mngulicsa-telepen szép boér), a régi idben földesurat, nemes embert
cserepeket, szarukszilánkokat és rézszekercéket jelentett, és különösen Oroszországban olyan eltaláltak.
kel nemes embert, aki az
eredeti nemzetségBója (ol. boa, ném. Bje, ang. buoy), a víz szí- törzsekbl származott. A B.-ok alkották az uralnén úszó és helyhez kötött, többnyire körte-, kodó fejedelmek közvetetlen környezetét, de a
hordó- vagy kúpalakú test. A tengerészetnél v. mellett bizonyos független állásuk volt
visela hajók kikötésére szolgál, mely esetben rend- ték a fbb polgári és katonai méltóságokat s
kívül ers horgonyokkal és hozzátartozó függ- a nép eltt oly nagy tekintélj-nek örvendettek,
lánccal a tengerfenékhez van ersítve
v. záto- hogy még Rettenetes Iván cár is ily hozzátétellel

gz-

és für észmalommal, marhavásárokkal.
Boj (azeltt Bojban), kisk. Hunyad vármegj-e
algyógyi járásában, (i9io) 599 oláh lakossal u. p.
:

;

s

:

k

;

nyok, hajózási csatornák, veszélyes helyek stb.
jelzésére használják s ilyenkor a szükséghez képest éjjel jelz lámpával is el van látva.
Bojabad, járási székhely Kasztamuni kisázsiai török vilajet Szinob (ettl 70 km. -nyíre)

szandzsákjában a Kizil-Irmak egyik mellékvizénél, 6000 (Vs török, »/j örmény) lak.
gabona-,
gyümölcs-, br- és selyemkereskedéssel.
Bojabirz, kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (1910)
319 oláh lak. u. p. és u. t. Branyicska.
Bojador, hegyfok Nj-ugat-Afrikában, a Szaharában, a Kanári szigetektói D. -re, az é. sz. 26**6'
57" ós a ny. h. 14» 18' 21" alatt Ny. fell nézve,
mintegy 20 m. magas sziklafalnak látszik. Körülhajózását a középkorban rendkÍNül veszedelmesnek tartották, mert a dieppeiek és a kataloniaiak
körülhajózása feledésbe ment, hiteles és pontos
adatok szerint Gil Bannes portugál hajós kerülte
meg elször 1434. Közelében óriási magas (130 m.)
homokzátonyok vannak.
;

;

adta ki ukázait aA cár parancsolja s a B.-ok
jóváhagyták.!) A B.-ok rangfokozatát az államszolgálatban töltött id szerint határozták meg.
Az uralkodó féktelenkedéseit a B.-ok hatalma
korlátozta, amiért amazok mindenképen igyekeztek ezeket megtömi, de ez csak I. Pétemek sikerült, aki meghagyta ugyan a rangokat ós címeket,
de minden kiváltság és hatalom nélkül. Moldvában és a régi Oláhországban a B.-ok a fnemességet alkották.
Bojardo, Matteo Maria, Scandiano grófja, neves olasz költ, szül. Scandianóban 14.34 táján,
meghalt Reggióban 1494 dec. 19. Miként apja
és nagyapja,
is korán belépett a ferrarai hercegi udvar szolgálatába, ahol aztán nemcsak elkel származása, hanem tudása, szelleme, nyájas
modora, odaadó hsége miatt is csakhamar a
legels emberré lett. Negyven éves koráig csak
néhány latin és görög munka fordításával szerzett írói nevet ekkor azonban nagy óposz írásába
:

;

—

Bojaria
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melynek tárgyát a Nagy Károly monda- vonije» (A «szlavon királysága címere és eredete,
körébl vette. A Szerelmes Lóránt-ról (Orlando u. 0. 1897) Der Adél von Kroatien und Slavonien
ínnamorato) énekelt, lényeges vonásokban a ha- (Nürnberg 1896—99) Der Adél von Galizien und
gyományra támaszkodva, de meséje alakításá- der Bukovina (u. o. 190.3) Slovnica madzarskoga
ban a legnagyobb önállósággal járva el. Nyelvé- jezika (Magyar nyelvtan, Zágráb 1905, 3. kiad.);
nek és verselésének gyöngesége nagy mértékben Darovnice kralja Ferdinanda I. za Hrvatsku (I.
fogott,

;

;

;

elhomályosítják stanzái értékét. Berni Francesco
(1. 0.) át is dolgozta az eposzt, sokat változtatva,
de nem mindig javítva rajta. B.-t ületi az érdem,
hogy megteremtette a romantikus eposz típusát,
azt a típust, mely aztán Ariostónak példányképül
szolgált az rjöng Lóránt megírásánál. B. írt
azonkívül tíz latin és tíz olasz eklogát, valamint

Ferdinánd király adománylevelei Horvátország
számára, u. o. 1906) Zakoni o ugarsko-hrvatskoj nagodi (A magyar-horvát kiegyezés törvényei, magyarázatokkal, u. o. 1907); Povijest
plemstva(A nemesség története, u. o. 1908); Kratka
povijest Hrvata (A horvátok rövid története, u. o.
1909) História et praesens status archivi regni
;

;

egy Timone c. vígjátékot, mely azonban nem Croatiae (u. o. 1910).
Bojnikovec, adók. Belovár -Körös vm. körösi
egyéb Lukianos hasonló cím dialógusának majdnem egészen hü fordításánál. Az Orl. innám, egy j.-ban, (1900) 214 horvát-szerb lak. u. p. Raven,
hosszabb részlete magyarul Radó Antal Olasz u. t. Körös.
Bojnyik v. bujnyik: északi s északnyugati
költkbl c. gyjteményében jelent meg.
nyelvjárásainkban a zsi\ ány neve (szláv szó s
Bojaria, Bajorország régi neve.
Bojer, Johan, norvég író, szül. 1872.Trondhjem- egyeredetü a bajnokkal).
Bej ok, hatalmas kelta néptörzs, mely hazáben
mint egy munkáscsalád árvája, földmívesek és halászok közt ntt fel. Késbb egy ját, Galliát igen korán elhagyva, részint Csehnagykereskednél kapott alkalmazást, szorgal- országban, részint Tirolban, fleg azonban a Pó
masan tanult s elvégezte a trondhjemi középisko- vidékén, ahonnan az etruszkokat és umbereket
lát is. Elbeszélései és regényei nemcsak hazájá- kiszorította, telepedett le. Fvárosa Bononia volt.
ban, hanem a modern skandinávok irodalmát A rómaiak Ki*, e. 224. legyzték ket s terülemindig élénk figyelemmel kisérö Németország- tüket Placentia, Cremona és Mutina gyarmatvában is nagy feltnést keltettek. Ilyenek Helga rosok alapításával igyekeztek biztosítani. A II.
(1895) Az örök háború (1899) Lea anya (1900). pún háborúban mindazonáltal Hannibál pártjára
Az utóbbi kett a politikának a népéletre gyako- állottak s Etruriába nyomultak. Csak 191. igázta
rolt kárhozatos befolyását mutatja be erteljes le ket P. Comelius Scipio és földjüket Gallia
stílusban és markáns vonásokban. A modern n- Cisalpinába bekebelezte. A lakosság ezután gyorkérdés és feminizmus problémáival foglalkozik san elrómaiasodott. A Csehországban lakó B. NoriTheodora c. drámájában és A zarándoklás c. meg- cumba és Pannoniába vándoroltak ki és 58. a helható szépség regényében. Nevezetesebb drámái vétekhez csatlakoztak, a dunameUékiek pedig a
még Brutus, Szent Olaf (1897).
getáknak hódoltak meg, úgy hogy a B törzsei végre
Boji emelet, Gümbel szerint a Bajorerd minden nemzeti önállóságukat elvesztették.
gneiszképzödményének alsó emelete.
Bojol, 1. Bohol.
Bojki, V. vojkok, a galíciai ruténok egyik ága
Bojt, egy csomóban egyesített fonalak, melyek
a San forrásai körül. Állattenyésztésbl él.
függönyök, kárpitozott bútorok, vagy ruhanemüek
Bojkott, 1. Boycott és Sztrájk.
díszítésére szolgálnak.
Bojkott-biztosítás, 1. BiztosításBojt, nagyk. Bihar vm. mezkeresztesi j.-ban,
Bojna, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban, (i9oo) (1910) 1274 magyar lak. u. p. Nagykereki, u. t.
937 horvát-szerb lak. u. p. Maja, u. t. Glina.
Mezkeresztes.
Bojnicic, Iván, horvát történetíró, szül. ValpoBojta V. Vojta. Azon kún-kabar vezérek közé
vón 1858 dec. 24. Tanulmányait Eszéken és Buda- számítja a Névtelen, kik Kiev alatt csatlakoztak
pesten végezte. 1891-ig a horvát nemzeti múzeum Árpádhoz. Zoárddal és Kadocsával egjütt verte
régiségtárának re volt, jelenleg a zágrábi orszá- meg Gládot s Ete segítségével
foglalta el Bagos levéltár igazgatója. 1887— 1891-ig ország- ranyavárat. Megtelepedett a Sárvíz mellékén, hol
gyíUési képvisel volt, 1882 óta a zágrábi egye- Szabó K. szerint Vájta község nevében maradt
temen a magyar nyelv magántanára. 1899 óta fenn emléke, míg Pauler Gy. a mai Bátaszéket
szerkeszti a horvát orsz. levéltár értesítjét (Vi- tartja B. vezér szállásának. Dél-Magyarországban
jesnik kr. zem. arkiva). Számos tudományos dol- a mai Tarros (Torhus) volt a birtoka, míg a tle
gozatot írt magyar, horvát ós német nyelven. Mun- származott Bruksa (Boroksa) nemzetségnek a
kái Az oklevélhamisítás a középkorban különö- fejérvármegyei Baracskán volt a nemzetségi mosen Magyarországon és társországaiban (Zágráb nostora (1. Boroksa).
1880) GeschichteBosniens, nachdem Ki'oatisehen
Bojtár, a gyerkce, siheder v. legény, ki örevon Klaic (Leipzig 1885)
Slavonien ím XII— gebb nyájr felügyelete alatt barmokat riz vagy
XIII. Jahrh. nach dem Kroatischen von Klaic (Zág- legeltet. Van csikós-, gulyás-, juhász-, kanászráb 1885) Denkmáler des Mithrascultus in Kroa- bojtár.
tien (u. 0. 1888)
Gramatika magjarskoga jezika
Bojtezst, haj-, bojt-alakban kiképzdött ter(Magyar nyelvtan, u. o. 1888 és 1896) Series No- més-ezüst.
bilium regn. Croatiae A. 1557— 1848 (u.o. 1896);
Bojthi V. Böjthi (Veres) Gáspár, ref. tanár, sz.
Pravo vasljedst\^a kuce Habsburzke na hrvatsko Bojton, Bihar vm. -ben 1590 körül. 1617 elején, mint
priestolje (A Habsburg-ház joga Horvátország Bethlen Gábor alimmusa, Heidelbergbe ment, hontrónjára, u. o. 1897) Grbovnica «Kraljevine Sla- nan 1620 szén hazatérvén, kevés ideig az ifj. Beth;

;

:

;

;

:

.

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

—
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len IsU'án aevelóje volt. Innen szigorú bánásmódja
miatt csakhamar Maros-Vásárhelyre küldetett az

gás, mellyel tiszteletet szokás kifejezni s a fej és
derék meghajtásával történik 3. udvarias hízelg

ottani pártikula igazgatójául. I. Rákóczi György
diplomáciai küldetésekre is felhasználta. 1640-ben
még ólt, de azontúl nyoma vész. Munkái: Panegyris
in exeellentissimas heroicas onmique admiratione
Grabr. Bethlen (Heidelberg
dignissimas laudes
(u. o.
1617) De omnipotentia dei ejnsque abusu
1620)Xa/tn halotti beszéd és vers Bethlen Gdborné
Károlyi Zsuzsámul felett. (Az általa egybeállított

szólam,

.

.

.

;

fképen hölgyekkel szemben.

Boka

(malleolus, azaz kis kalapács v. bunkó,

mely nevet a rómaiak különféle kiemelkedés megjelölésére használtak), a két lábszárcsont mindegyikének, a síp csontnak és szárkapocsnak az alsó

végén kiemelked és a brön át jól kiórezhetö
meg^•astagodása.
B. az állóinál nem az ember
bokájának, hanem az els ujjperecnek (a kéz v.
8 latin elszóval ellátott Exequiainxm ceremonia- lábfej és az ujjak között lev ízületnek) megfelel
libelli duo c. kiadványban, Gjnüafehér- végtagrészlet, mely a szárcsontok alsó, a csüdUum
vár 1624); De rebus gestis magni Gabrielis Beth- csontok fels végei, leginkább azonban az egyenlít
len rVVien 1629). Az eredetileg 12 köny^Te terjedt csontok által alkottatik. A boka jó, ha különösen
fennmaradt három könyv az Engel J. K. hátul széles, továbbá tiszta és szikár, ellenben hiMonumenta Ungarica c. gyjteményében közölve. bás, ha keskeny, elgömbölyöd vagy duzzadt.
Kéziratban maradt a Bethlen Gábor fejedelem Bokaszr, a ló bokájának hátsó felületén lev hosznemzetségérl írt latin müve, melyet azonban szabb szr, mely igen nemes lovaknál hiányzik.
Bokázás az, midn a ló futás közben összeüti
maga a fejedelem hézagosnak jelzett. V. ö. Angyal
Dávid, Századok (1898 és 1899) Makoldy S., B. a bokáit. Ezen néha megfelel patkolás által lehet
segíteni, v. hokázó-börnek a bokára való csatolása
V. G. élete és mvei (Nag>'károly 1904).
Bojtkopoltyúsok (Lophobranchii, áiiat), a által.
Bokázásnak mondják még a magj-ar
csontoshalak egyik alrendje. Különös, feltn táncnak egyik íiguráját.
Boka. Híres mag>'ar cigányzenész család ,mely a
alakú halak tartoznak ide, melyekre jellemz,
hogj' kopoltjTiik a többi halaktól eltéren a ko- múlt század els negyedében tnt fel. A családi hírpoltjTiíveken páronként ellielyezett apró bojtocs- név megalapítója B. Samud volt, a Tisza vidéken.
Szül. Debreczenben 1808., megh. 1860 júl. 21.
kákból állanak. Mindnyájan a tenger lakói
120-nál több fajuk ismeretes. Idetartoznak a Már kora gyermekségében feltnt nagy zenei
tömlsszájú halak (Solenostomidae) és a tühal- tehetségévei. Fénykorát a 40 -es és oO-es években
félék (Sytignathidae) családjába tartozó halak. élte fleg Debreczenben,hol állandóan letelepedett.
Utóbbiak sorából közönségesebbek a thal (1. o.), Bihari után nem volt nála hívebb értelmezje a
magj-ar zenének. Sokan messze vidékrl is csak
a csikóhal il. o.) és a cafranghal (1. o.).
hallhasBojtorján (növ., Arctium L., Lappá Juss.), a azért látogattak el Debreczenbe, hogy
Compositae (Fészkesviráguak) sorozatban a csö- sák. A szabadságharc idején Kossuth prímásának
ves virágnak génusza, melynek 6 faja Európában, névérték el. Midn az oroszok 1849. Debreczent fölÁzsiában és Észak-Afrikában él.Eszak- Amerikába prédálták, az háza s vagyona is tönkre ment, kedÍ3 behurcolták. Kétnyári növények, leveleik na- venc hegedjével eg>ütt. 1845. Debreczen városa,
gyok, osztatlanok, a virágfészkek sátorozok v. érdemei elismeréseíil, polgárai közé igtatta. Igen
fürtösen állók. A fészekpikkelyek árszer vége értékes a B. kesergöje c. nagy hallgató magyarja,
visszahajló s a fészek így könnyen ragad állatok melyet régi magyar dalmotí\axmokból és saját
szrébe és az ember ruhájába. Virágaik pirosak, gondolataiból szerkesztett össze. Elsszülött fia
termésük 3 4 él, bóbitája, sertéi könnyen lehul- ifj. B. Károly szintén híres és képzett zenész volt,
lok. Nevezetesebb hazai fajok az Arctium lappá ki több éven át, mint besorozott honvéd, a híres
L. (Lappá major Gaertn., L. officinalis Ali. kö- Dom Miguel ezred zenekarában szerepelt rmeszönséges B), fészekpikkelyei zöldek, nem pók- teri ranggal. Késbb hazakerülvén, önálló zenehálósak; az Arctium tomentosum Mill. (Lappá kart szers'ezett s azzal több ízben diadalmasan betomentosa Lam., pókhálós B), fészekpikkelyei járta a külföldet, st még Amerikát is. Néhány
pükhálósak,csak a külsk kampósak,a belsk egye- qwq\ ezeltt halt meg. Fia: B. Sam,u szintén
nes végek. Mindkett utak mentén parlagokon híres zenész.
terem, az elbbi az egész országban, az utóbbi
Bóka, nagyk. Torontál vm. módosi j.-ban, (i9io)
fleg a hegjes és dombos vidéken az alföldön 2967 szerb, magyar, horvát és német lak. vasúti
ritka. Gyökereik a földet nagyon kiszívják, azért állomás, posta- ós táviróhivatal, postatakaréklegeln és mvelt talajon károsak. A gyökér inu- pénztár.
lint, kevés cserzsavat és cukrot tartalmaz, ezért
Bóka (niJv.), 1. Astragalusnéhol friss hajtásával együtt fzelék gyanánt
Bokaficamodás, 1. Lábficamodás.
eszik. Régen vértisztitó orvosság (radix bardanae)
Bókaháza, kisk. Zala vm. pacsai j.-ban, (i9io)
volt. Része a faüal-nak (decoctum lignorum), mely 592 magyar lak. vasúti állomás, u. p. Zalaapáti,
mint vizelethajtó és izzasztó szer br- és mellbe- u. t. Zalacsány.
tegs^ ellen használatos, a drága sarsaparíllát is
Bokajalíala, kisk. Hunyad\Tn., algyógyi j.-ban,
pótolják vele.
u. p. .Alkenyér, p. u., u. t Al(1910) 873 oláh lak.
Bojtoiján-pázsit (növ.), l. Tragus.
kenyér. Mátj'ás idejében a Bakaji-család birtoka
Bok. adók. Zágráb vm. sziszeki járásában, és lakóhelye volt. Kapi György kastélyának romjai is láthatók. A Hora-lázadáskor 1784 nov. 6. vá(1900) 822 hor\-át-szerb lakossal ; il p. ée a. t. Sziszek.
ratlanul ide lerohant oláh felkelk a ThoroczkayBók, 1. fhajtás, fejjel való bólintás (a szundi- család házszentelöjén a családot rokonságával és
káló ember bókol a fejével) ; 2. udvarias testmoz- a bokaji társbirtokossággal lemészárolták. Hatá.
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Bokelberg:

rában Fiatra Tomi skori telep. Kitiinö szöll te- ideiglenes, 1852, pedig a kórház rendes igazgatóforvosa, 1861-ben magántanári képesítést nyert.
rem B.-nak a Marosra néz hegyoldalain.
Bokajfelfalu, kisk. Hunyad vm. algyógyi j.-ban, 1867-ben a gyermekgyógyászatnak ny. rendkíu. p. Alkenyér p. u., u, t. Al- vüli, 1873. rendes tanárává nevezték ki. 1868—
(1910) 569 oláh lak.
;

1874-ig a budapesti orvos-egylet elnöke, azonkí-

kenyér.

Bokane, adók. Veröcze vm. slatinai .-ban, vül a m. orvosi könyvkiadótársulat alelnöke ésigazgatósági tagja volt. 1877-ben a közegész(1900) 571 horvát-szerb, német és magyar lak.
u. p. Rijenczi p. u., u.

t.

Vocin.

ségügyi tanács tagjává neveztetett

ki.

A

gyer-

Bokányi Dezs, szociáldemokrata vezérférflu, mekkórház új épületének létrehozása az
érszül. Budapesten 1871 febr. 11. Mint kfaragó deme. B. tekinthet a gyermekgyógyászat megmunkás került a szociáldemokrata mozgalomba, alapítójának hazánkban. 1902-ben a Stefánia,
s 1894. a pártvezetöség tagjává választották. gyermek - kórház kertjében szobrot állítottak
1895-ben a Népszava c. napilap szerkesztje volt. neki. Irodalmi munkássága felöleli a gyermekMegalapította az építmunkások 8zervezetét,mely- gyógyászat minden ágát értekezései ós mononek ma 15,000 tagja van. Agitációs beszédeiben gráfiái az Orvosi Hetilapban, a magyar orvosi
fleg az általános titkos választójog, a munkás- könyvkiadó társulat könyvtárában, a Jahrbuch
ság gazdasági helyzetének javítása s a munkás- für Kinderheilkunde-ban s Gerhardt würzburgi
biztosítás mellett harcolt többször szenvedett fog- tanár Handbueh der Kinderkrankh elten c. gyjtházbüntetést. A magyarországi szociáldemokrata munkájában jelentek meg.
;

;

párt több ízben képviseljelöltnek is felléptette.
Jelenleg a Budapesti kerületi munkásbiztosítópénztár igazgató-helyettese. A tudományos szocializmus megalapítóinak több munkáját ma-

gyarra fordította, s megírta Marx életrajzát.
Bókay, 1. Árpád, id. B. János fla, egyetemi
orvostanár, szül. Pesten 1856., orvosi tanulmányait Budapesten és Strassburgban végezte, 1879,
doktorrá avatták. Azután Korányi Frigyes tanár
mellett mködött mint tanársegéd, 1883. egyetemi
docense lett a belgyógyászati diagnosztikának.
Ugyanebben az évben mint rendes tanár meghívást nyert a kolozsvári egyetemre, hol 7 éven át
mködött. 1890-ben Budapestre nevezték ki a
gyógyszertan rendes tanárává és ezen minségben mködik ma is, 1900-ban az orvosi kar dékánja volt. 1889-ben az orsz. közegészségügyi
tanács tagjává nevezték ki. 1896-ban «bókai»
elnévvel magyar nemességet kapott, 1904. m.
kir, udvari tanácsosi méltóságot. 1905-ben a
budapesti kir. orvosegyesület elnökévé választotta. A magyar fürdügy fellendítésén 20 év
óta dolgozik és egy évtizede elnöke az orsz, bal-

B. János, ifj., orvostanár, id. B. János fia,,
Budapesten 1858. Orvosi tanulmányait a
budapesti egyetemen végezte, 1880. orvosdoktorrá avatták. A Stefánia gyermekkórházban
1883. rendel forvossá választatott. Az egye3.

szül.

temi docensi címet 1885. nyerte el, 1892. címzetes rendkívüli, 1901. nyilvános rendkívüli, 1907.
pedig a gyermekgyógyászat nyilvános rendes
tanárává nevezték ki. 1896-ban bátyjával együtt
«bókai» elnévvel magyar nemességet nyert;
1910. m. kir. udvari tanácsosi címet kapott. Nagyszámú tudományos munkássága alapján több külföldi tudós társaság levelez, illetleg tiszteletbeli tagjává választotta,
alkalmazta elször Magyarországon a croup kezelésében az O'Dwyerféle intubációt.

Fbb mvei A
:

diphteriaellenes

gyógysavókezelés, a Stephania gyermekkórházban (1896) A csecsemk gyomor- és bélbántal;

mai

(1897)
ról (1898)
;

;

A csecsemk mesterséges táplálásáA pertussis prophylaxisáról (1899)

A gyermekekrl (1908)

;

szerkesztette a

gyógyászati kórrajzok és
lásáról

c.

A gyermek

Gyermektesti

ápo-

gyjteményes mveket, továbbá közre-

A magyar szabadkm- mködött az Emésztési szervek betegségei cím
vesség nagymestere. 1896 óta a Magy. Tud. Akad. munka megírásában (1905) s e Lexikonnak is
rendes tagja. 1892-ben megalapította a Magyar munkatársa.
Bokázás, 1. Boka.
Orvosi Archivum-ot, melyet azóta szerkeszt.
Szerkesztje volt a magyar Belgyógyászat kéziBokelberg Ern, a magyar tornászat egyik
könyvének is, melynek a mérgezésekrl szóló ré- legérdemesebb mvelje s terjesztje, szül. 1839
szét írta meg. Szerkesztette a Pallas Nagy Lexi- szept. 9. Hannoverben, megh. Budapesten 1891
kona orvosi részét és e Lexikonnak is munka- nov. 17. A hadapródiskolát végezte, de a katonai
társa. 1889-ben adta ki Vény gyjtemény cím pályát hat év múlva elhagyta. A pesti magánkönyvét, mely azóta 10 kiadást ért el ós így tomásztársaság meghívására 1865. Budapestre
a legelterjedtebb magyar orvosi könyvvé lett. jött. B társaságból alakult a Nemzeti Torna- EgyEgyéb mvei Hazai és külföldi ásványvizek és let, melynek ö lett a mvezetje, majd az 1868, felfürdk (1895) Gyakorlatilag fontosahb mérgezé- állított tomatanárkópz tanára lett. 1869-ben az
sek
896) Hat eladás az általános gyógyszer- állam a tzoltásügy tanulmányozására küldte ki,
tan körébl{í908) ; egyáltalában nagyarányú iro- vezette az önkéntes és városi túzolt^iságot is. Volt
dalmi mködést fejt ki, rendkívül sokat Irt. Bel- a Ludovieeunmak is tanára. Az 1876-iki árvízkor
és külföldön gyakran idézik dolgozatainak ered- mentötársaságot alakított és sikeres munkájáért
arany érdemkereszttel tüntették ki, A szegedi árményét.
2. jB., János id., orvostanár, szül. Iglón (Szepes víz alkalmával 60 egyetemi polgárból álló raentövm.) 1822., megh. Budapesten 1884 okt. 20. Az csapatot szervezett s vezetett. A Magyar Vörösorvosi tanfolyamot Pesten és Bécsben végezvén, kereszt Egylet oszlopparancsnoka volt, s mint ilyen
1847. Pesten doktorrá avatták. 1847-ben a gyer- részt vett a bolgár-szerb háboniban. Az els ifjúmekkórház segédorvosa lett Schoepf-Merey tanár sági tornaversenyt ö rendezte. Igen sokat köszönmellett, majd ennek az országból való távoztával het B,-nek nemcsak a magyar tomaügy, de a ttizneológiai egyesületnek.

:

;

A

;

;

;

Bokelnnann

Bokhara
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A

ügye is. Önálló munkái
tornazás versenyszabályai (1890) és Reformjavaslatok a tomatanításról (1891) kéziratban maradt
vissza
magyar torna mnyelve (szakszótár).
Ezenkívül számos cikket írt a Tomaügy-be és a
Közoktatás-ba.
Bokelmaim, Ludwig, német fest, sztll. St.Jörgenben, 18i4 febr. i., megh. 1894 ápr. 14.
Düsseldorfban tanult és eleinte nagyon is a düsseldorfi iskola szellemében, Knaus hatása alatt, majd
egyre fokozódó festói ervel a genreképek hosszú
sorát festettéi. A legkiválóbbak A zálogházban
oltás és mentés

:

;

A

:

(1876, Stuttgart, múzeum); A népbank bukása
(1877); A kivándorlók búcsúja (1882, drezdai képtár); Olombánya (Krefeld, múzeum); Észak-fríz

parasztház (1888) Egj-edül (1892, mindkett a
berlini Nationalgalerieben) stb.
Bokemeyer,&i/íricA,németgj'armatpolitikus,
;

megh. 1895 jún. 29. Tudomáa németalföldi Molukkok-ról
(Lipcse 1888), mire a német gyarmat- társulat

1850 okt.
nyos munkát
szül.

11.,

írt

ftitkárának

(Kolonialgesellschaft)

választotta.

Többi munkái Die deutsche Auswanderung und
ein neues Kolonisationsproject (Berlin 1889) Das
Auswanderungswesen in der Schweiz, in Belgien,
England und Deutschland (u. o. 1892).
Boker, George Henry, amerikai költ, szül.
1823 okt. 6. Filadelflában, megh. 1890 jan. 2. Jogot tanult, beutazta Francia- és Angolországot s
követ volt Konstantinápolyban és Szt.-Pétervárott.
Versgyjteményei között legismertebb: Poems
of War(1864). Ismertebb drámái: Calaynos (1848);
Anne Boleyn (1850); Lenor de Guzman, Prancesca da Rimini.
Bokhara (Bochara, Buchara). 1, B. (vagy
mint az arabok nevezik: Maveraülner), emirátus Közép-Ázsiában, az é. sz. 40« 30' és 36°
40', a k. h. 61»40' és 73", ül. Szir-darja, Szamarkand, Fergana orosz tartományok, Afganisztán, a Pamir, az orosz Transz-Kaspiai tarto:

;

mány

és Khiva között. (L. Ázsia cikknél KözépÁzsia térképén). Területe 220,000 km*. B. nagyobbára sík, futóhomokkal fedett föld. Hegyek
K.-i részén takarják; itt vannak a Darvasz-,
N. Péter-, Hisszár-láncok, a Khaszrat-szultán és
folyója és B. igazi éltet eleme
a Khán-hegyek.
a körülbelül 700 km. hosszú Szerafsan és az
Amu-Darja, kisebb mell ékNizekkel a Kara-szuval,
Szurk-hánnal, Kaflmagarral, Szurkh-abbal, Ak-

F

:

szuval és Muk-szuval. Éghajlata kontinentális,
száraz és egészséges a nyár meleg, télen gyakorta esik a hó. A föld csak ott termékeny, ahol
öntözhet, ami az egész területnek alig teszi 10—
15-öd részét. Termesztenek pamutot, rizst, búzát,
rozsot, kukoricát, szezámot, dinnyét, különféle
zöldséget, dohányt, jó gyümölcsöket és sok eperfát. A háziállatok száma nagy
köztük az els
helyet a kövérfarkú juh és a kecske foglalja el
nagyobb számmal vannak még a szamarak, egypúpu tevék és a lovak. A vadállatok gyérek. A hegyekben aranyat, sót ós ként bányásznak. A lakosokszáma: 1.250,009 (6 egy km«-re). Az uralkodó
néptörzs az üzbég (az emir a Mangit törzsbl való)
vannak azonkívül tadzsikok, turkmenek, oroszok,
kirgizek, arabok, merviek, perzsák, hinduk és
zsidók. Az ipar kizárólag háziipar és csak a
;

;

legszükségesebb tárgyak elállítására szorítkoA. kereskedelem az utak hiánya dacára elég
élénk, ami B. fekvésének köszönhet. A
karavánutak a Szir-darja mellett fekv Perovszkerdön és Kazalinszken át Orenburgba, K. felé
Szamarkandon át Taskendbe, végül az Amun fölfelé Kasgarbaés Seriszebcen át Indiába, Balkhba
vezetnek. 1888 óta a Transzkaspiai vasút Csardzsuin és B.-án át Szamarkandba visz. 1885 óta
pedig táviróvonal megy át az emirátuson, Kattikurgán, B.-n át Taskendbe. Az Oxuson orosz
gzösök járnak. A kivitel
cikkei nyers pamut
(több mint 200,000 t.), nyers selyem (34 t.), szárított gyümölcs és állati brök
a behozatalé Indiából zöld tea (1125 t.), kalikó, sálok, indigó és
drogériák Kelet-Turkesztánbóldrágakövek.azonkivül fegyverek, vasedények, cukor, pamutáruk
Oroszországból. Az uralkodó vallás a sunnita mohamedánizmus. Az emir korlátlan ura alattvalóinak,
de nagy befolyása van a papságnak. A fvárosban állandóan tartózkodik az emir kormányának
ellenrzése végett egy orosz diplomáciai ágens. B.
6 kerületre van beosztva. A fváros B. Egyéb jelentékenyebb helységek Kermine, Hisszár, amelynek citadellájában az entír kincseit rzik, Csardzsui, ahol vasúti hídvisz átaz Amu-Darján,Khuzar,
Sar-i-Zabz, Karsi és Karakol. A hadsereg 11,(K)0
emberbl áll, akik orosz módon vannak begy^orolva és orosz fegyverekkel ellátva 4000 közülök
állandóan a fvárosban van.
Története : A Szerafsan körül elterül vidéket a
Zendaveszta Szugda néven ismeri az ókori perzsa
birodalomnak ez volt a Sogdiana nev tartománya.
B. alapítójául a hagyomány Efrasziabot tartja,
egy hatalmas turáni harcost. A hagyomány köde
csak akkor kezd B. történelmében foszlani, midn
az arabok a VII. és VIII. sz.-ban az iszbunot teszik benne uralkodó vallássá. Az arabok betöréseinek és az ebbl keletkezett villongásoknak a
IX. sz.-ban a Szaman-családból (Balkhból) való
Izmail vet véget és magát B.-nak meg Khivának
emirjévé teszi, utódai alatt a béke nem sokáig tartott. 1218-ban B.-t elfoglalta Dzsingiz khán. Ekkor
szorították ki a perzsa elemet az özbégek. Dzsingiz
zik.

f

f

:

:

;

;

:

;

:

utódai uralmának a XIV. sz.-ban Tamerlan (1. o.)
vetett véget, aki Szamarkandot egész Ázsia fvárosává akarta tenni és B.-t is a jólét magas fokára
emelte. Halálával tervei is sírba szállottak. A tulajdonképeni B. nemzeti történelme a XVI. sz.-ban
kezddik, midn Ebulkeir khán a Seibani dinasztiát alapítja meg.

Utódai közül Abdullah khán (szül.

1544.) volt egyike a legjelesebbeknek; uralma
alatt B.újra fölvirágzott és határai kiterjesztettek.
rája következ uralkodók alatt azonban B. ismét
pártharcoknak és a szomszédok ellenséges betöréseinek vált szí nhelyévé. 1 784-ben aMangit dinasztia

A

ragadta magához az uralmat Ennek egyik tagja
Naszrullah (1826—60) fanatizmusa és kegyetlensége által hírhedett el. 1842-benaz angol Stoddartot
és Conollyt kivégeztette Khokand ellen makacs
;

és vérengz háborúkat viselt és még halálos ágyán
maga mellett fejeztette le egyik nejét. Utóda, Muszaffar-ed-din folytatta a háborút Khokand ellen

eközben az oroszokkal is viszálykodásba keveredett ezek 1866. Csemajev vezérlete alatt betörtek B.-ba, de visszaszoríttattak. Romanovszki ve;

;;

Bokhara

;
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azonban megújítják a támadásukat,
máj. 20. megverik az emir hadait, több kisebb várat, azután Dzsizákot elfoglalják folytatják a háborút 1867 ós 1868. ez utóbbi évben Kaufmann
megszállja Szamarkandotés még egyszer (júl. 14.)
tönkre teszi az emir seregeit. Ekkor végre létrejön a béke. Eszerint B. elvesztette a Szerafsan fels
völgyét, hadi kárpótlásul közel egymillió frtot fizetett és országában az oroszoknak szabad kereskedést biztosított. Késbben (1868) az oroszok segítséget küldtek az emimek saját fellázadó fla
ellen. A khivai háborúban az emir nyújtott segítséget az oroszoknak, amiért Khiva DNy.-i részét
kapta. Muszaffar-ed-dint 1882. Abdul-ahad váltotta
fel, aki 1886. nz oroszok ösztönzésére eltörülte a
rabszolgaságot és aki már alig volt egyéb, mint az
oroszok helytartója. 1893 januárban az emir Szt.Pétervárott a cárnál tisztelgett és hír szerint hajlandónak nyilatkozott arra, hogy országát
évi díj fejében az oroszoknak átengedi. Ez ajánlatot azonban nem fogadták el. Márciusban az
emir megint visszatért országába. Látogatása al;

b

kalmával beleegyezett, hogy B. az orosz vámterülethez csatoltassék. 1910 jan. 22. a szunnita
lakosságban perzsaellenes zendülés tört ki, melynek következménye a síita perzsák tömeges

Boklya

Bokharai here (növ.),
Bokhara-sznyeg. A

zórlete alatt

;

—
1,

Csodahere.

B. a

turkomán sznyeg-

fajták közül való (Tekké vagy Tekké-Bokharának is hívják). Lánc, kereszt és vetülék tiszta
gyapjú. Rajza jellegzetes és könnyen felismer-

nyolcszögü geometriai mmták sorokba álminden nyolcszög négy részre van beosztva.
B nyolcszögek tagolása és nagysága igen különböz, de színezésük mindig a fény és árnyék benyomását teszi. Színei: vörös, barnásvörös és
rózsaszín, de mindig fehér vagy elefántsárga keveréssel. Némely régi B.-ben kék, zöld és narancssárga szín is található. Vannak régi barna B.-ek
is, de ezek igen ritkák. Olykor a nyolcszögek
egyes bels mezi selyembl (rendesen rózsaszín)
készültek s gyakran aranyfonál is található finomabb példányokban. A B. csomózása igen sr,
két vége vörös vagy vöröskék csíkos vászonszerü

het

lítva

:

;

szövetbe van szve s e végeken még színes rajz
szokott lenni. Nagysága a kis szamártáskától
A jamuta 2X3 m. nagyságig váltakozik.
bokhara valamivel sötétebb szín, vastagabb és
fogásra keményebb, mint a voltaképeni B.
anyaga éppen olyan jó, de kötésében a csomók
száma kisebb. Mérete rendesen nagyobb aB.-nél.
is

—

Bokhári (Bukhári), Ahú Ahdalláh Muhammed

lemészárlása volt. A rendet csak orosz csapa- b. Iszma'il al-, a mohamedán hagyomány (l. Hatok állították helyre. Az utazók, akik B.-t megis- díth) leghíresebb gyjtje, szül. Bokharában 809.,
mertették, a következk: Ruy Gonzales de Clavijo, megh. Khartankban, Szamarkand mellett 870.
III. Henrik kasztiliai király követe (1404)
Mir- Beutazta a mohamedán világ nagy részét s összeIzzet-UUah (1812) Meyendorf (1820) Alexandre gyjtötte a próféta mondásait és a szenttörténetre
Burnes (1831) KÍianikov, Lehmann és Bogosz- vonatkozó tudósításokat, mintegy 600,000 hagyolovszki (1841) hires hazánkfia Vámbéry Ármin mányos mondást, melyekbl, miután azokat mód(1863); Majev (1878); Osanin (1878); Hermán szeres elvei szerint megrostálta, 727.5-öt mint hiteles hagyományt, tartalom szerint elrendezett
(1878) Bonvalot és Capus (1881).
Irodalom. Voyage d'Orenbourg a B., Paris 1826 Travels fejezetekben rendszeresen összeállított. B gyjteint B. by Anrnes, London 18.54 Lehman, Reise nach B. und
Samarkand Vámbéry Ármin, Vándorlásaim és élményeim ményt (Al-dzsámi'al-szahíh) a mohamedánok nagy
kegyelettel tisztelik és a korán után a legszentebb
Persiában, Pest 1867 Vázlatok Közép-Ázsiából, u. o. 1868
B. története (M. nemzet csal. könyvtára, LXXXV— VL);
könyvnek tartják. Sok magyarázó munkát kapReise in Mittelasien, 1865 Sketches of Central-Asia, London
csoltak hozzá, melyek közül leghíresebb Al-Kasz1867; GeschichtQ B.-s, Stuttgart 1872, 2 köt.; Centralaslen und
die engL-russ. örenzfrage
Dschagataische Sprachstudien, talláni (megh. 1517.) kommentárja 10 kötetben
Leipzig 1867 Bonvalot, En Asie centrale, Paris 1884 Moser, (Búlák 1285, h.). A szövegnek és kommentárnak
A travers l'Asie centrale, u. o. 1886 Proskowetz, Vom Newastrand nach Samarkand, Wien 1889 Cochard L., Paris— számos kiadása van Keleten. Európában Krehl L.
Boukhara— Samarkand, Paris 1891 Schefer Károly, Descrip- kezdte meg B. müvének kiadását 3 kötettel, B.
tion topogr. et histor. de Bonkhara, u. o. 1893
Curson, Leiden (1862—1868), e kiadást a 4. kötettel JuynRussia in Central Asia, London 1889 Vámbéry, Hist. of B.,
boU T. W. fejezte be (u. o. 1908). Houdas és Maru. 0. 1873
Krahmer, Russland in Mittelasien, Leipzig 1898
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Schwarz, Turkestan, Preiburg 1900.

a B. gyjteményének francia fordítása van
megjelenben (Paris 1903 s köv., eddig 3 köt.). B.
egyes törvény fejezeteinek tudományos feldolgozását Fréd. Peltier-t(>\ bírjuk: Le Livre des Testaments (Alger 1909) Le Livre des Ventes (u. o.
gais-töl

nev

emirátus f- és székváB., az ugyanily
rosa, az alsó Szerafsan közelében, 75,000 lak. Tornyokkal megersített falak környékezik, amelyeken 11 kapu vezet a városba szúk, piszkos utcákkal, 5 nagy és több mint 100 kisebb mecsettel,
2.

;

amelyek közt a Mirgharab a legkiválóbb, mintegy
140 mohamedánus iskolával bazárokkal ós karavánszerájokkal. Az emir palotája két megersített toronnyal dombon áll. Konstantinápoly
után B.-t tekintik az iszlám legkiválóbb helyének
mellékneve i- Serif, a szent. Lakói selyem- ós gyapotkelméket, durva kendket, jó pengéket készítenek és brt gyártanak; kereskedelme igen élénk.
B.-t az egykori Trybactrának tartják, mely város
Sogdianában épült. Dzsingiz khán ós Timur idejében a mohamedánus tudományosságnak volt kö;

;

1910).

Bokkeveld, két vidék neve Dél-Afrikában, a
Cape (Fok-) gyarmatban az É.-i vagyis hideg B.
a nagy Karroo ós Olifant-hegyek közt marhatenyésztósre, a D.-i vagyis meleg B. szöllö- ós ga;

is alkalmas; fvárosát, Cerest,
(1901,1875 lak.) mellbetegek szokták felkeresni.
Bokkol (bakkol), a ló, mikor a levegbe dobja
magát, fejét levágja, ú. n. macskahátat csinál és
hátsó lábaival ersen kirúg.
Boklya (azeltt Bokkia), kisk. Bihar vm. béli

bonatermelésre

:

365 oláh lak. u. p., u. t Bél. Határában
zéppontja (állítólag 10,000 tanuló tanult benne). sok agyag fordul el, melybl Bél és környékének
3. B. (Kis-), helytelen elnevezése keleti Turlakói fazekasmunkákat készítenek, st Békéscsakesztán-nak (1. o.).
bára és Nagyszalontára is szállítanak.
j.-ban, (1910)

;

—

Bókod

Bókod, nagyk. Komárom \td. geszted j.-ban,
to; 172t) magyar lak., vasúti állomás, postahiN

atal, u.

t.

Dad. L.

még Bácsbokod.

Bokody

Antal, színész és színigazgató, sztll.
1837., megh. 1902. Egyid6benazlst\'án-téríideígl.
színházat vezette Budapesten. Sokat tett a pozsonyi és budai színészetért. B. a legkiválóbb magyar
jellemábrázolók közé tartozott s vidéki mködése
alatt igen sok fiatal színészt nevelt. Legjobb szerepe volt a Harpagon, melyet nálánál jobban
senki sem játszott a magj'ar színpadon.

Bokófa (növ), 1. Inocarpus.
Bokolavra (bokolabra), Theophylaktos Simokatta szerint így nevezték az avarok fpapjukat
vagy mágusukat (Lib. I. cap. 8). Az elnevezés,
miként a többi avar méltóságnév (khágán, tudun stb.) török eredet, a. m. «bögiiler», «böjülerj> azaz bübájoló, varázsló. Az egyik B., ki Baján
szerelmi viszonji; folytatott a kháfeleségével s félve tettének következményeitl, a bizánci udvarhoz szökött s Mauríkion császárnak elárulta Baján terveit, mi aztán
az 586-íki hadjáratot idézte eló. V. ö. Vámbéry
A., A magyarok eredete ; Thierry A., Attila és fiai.

korában

élt,

gán egyik

Bókon (Bokony, Bakony), a

zírczí

régi neve (1. o.). V. ö. BékefÍKermg,
ság története (Századok 29. évf.).

Bókony

apátság

A zírczí apát-

horda (ném. Spant, ol. corbe, coste,
ang. fraine), görbe, gerenda vastagságú fa, melyet
a hajótóre mind a két oldalról függélyesen állltnak fel ezek képezik a hajó bordáit. Mivel ily
nagy és megfelelóleg görbe fák nem oly könynyen találhatók, a B.-t több darabból készítik,
mely részeknek az elhelyezés szerint különböz
nevök is van. A legalsó, a hajótn fekv rósz a
B.-talp, erre jó az ül, azután a nyujtovány s
a B.-vég, mely utóbbira aztán a peremfát szegezik,
;

v^e

A legszélesebb B.-t/feoA'07í!/-nak hívják, melynek
a hajó hosszával bizonyos arányban áll.
Vas- és acélhajóknál a B.-ok szintén vasból vagy
acélból készülnek. L. Hajó.
Bokor V. cserje, olyan alacsonyabb fás növény,
amely mindjárt a tövétl kezdve ágakra oszlik,
felülete

tehát nincs törzse. Némely cserje (orgonafa, boróka) kisebb fának is felnevelhet, ha alsóbb ágait
levagdaljuk és kertészileg gondozzuk ellenben a
fa is maradhat nem kedvez körülmény között
bokor-alakú, pl. a nyírott eperfa vagy sövénynek
kényszerített más fa,
B.-nak nevezik a magyar
halászok az egy «azer8zámhoz»
nagyobb hálóhoz
tartozó halászok szövetkezetét egy B.-hoz
a háló nagysága szerint 4—12 ember tartozik.
Bokor, kisk. Nógrád vm. szíráki j.-ban, (i9io)
286 tót és magj-ar lak. ; o. p. Buják, u. t. Szirák.
Bokor, 1. Jano«, tanár és író, szül.Ivánegerszegen 1872 febr. 2., megh. Budapesten 1910 nov.
;

—

—

;

Egyetemi tanulmányait Budapesten v^ezte.
freáUskola tanára volt. Kiadta Bessenyei Györg^Tiek Természet viláffa c. mvét, önálló munkái Ayrenhoff
Kornél élete és müvei (Brassó 1899) (%tí4k és
harcok Brassó körül 1848—49. (u. o. 1902) Jor11.

1898-tól haláláig a brassói áU.

és tanügyi író,
jún. 19. Tanult
Csurgón, Pápán és Budapesten. 1868-ban a sárospataki ref fiskolába hívták meg akadémiai docensnek s egy év múlva rendes tanárnak választották. Irodalmi munkássága jókor a bölcsészeti
és tanügyi kérdésekre irányult. Megírta
közép-

;

A

gótok eredete és tettei, fordítás bevezea Középk. krónikások e.
vállalatban (u. o. 1905); Boccaccio Decameronja;

danes,

téssel és jeg>'zetekkel

;

teljes fordítás életrajzzal,jegyzetekkel(u.o. 1909).

Rémi

Xaffy

LexAona.

ÜL

köt

Kadarkúton (Somogy) 1843
.

A

iskola eszménye (Budapest 1874) ós Egy köz^
iskola (Sárospatak 1882, 2. kiad. Buda]^ 1889)
c. müveit. A budapesti tud. -egyetem bölcsészeti
karán doktori diplomát szerzett, 1884. pedig átvette a Budapesten megjelen Magyar Philosophiai
Szemle szerkesztését, melyet két éven át dr. Buday
Józseffel, azontúl öt éven át egyedül szerkesztett.
1885 jún. a sárospataki ref. fiskolánál viselt tanári állásáról lemondott és Budapestre költözött,
habilitáltatta magát magántanárnak a tud. egyetemen, hol idnként pedagógiai tái^yakat ad el.
Húsz éven át szerkesztette az Egyetértés vasárnaponként
tanügyi rovatát. 1896 óta
az orsz. közoktatási tanács eladó tanácsosa s
1900 óta a budapesti orsz. tanárvizsgáló bizottság t^ja. Szerkesztje volt a Pallas Nagy Lexikonának. 1901. megalapította a M^y. Fíloz. Társaságot, mely alelnökévé választotta. E lexikon-

m^elen

nak

is

munkatársa.

ifj., zene- és színmíró, a Népszínház volt karnagya, az ugyaníly uevü 8zinész(megh.
1902 nov.) fia, szül. Kolozsvárt 1862. Iskolai tanulmányait Kassán végezte, azután Eperjesre
szerzdött mint karmester, egy ideig Szabadkán

B. József,

zeneoktatással foglalkozott. Ott írta

muszi

c.

operettjét.

kiválasztott
pelt,

A

népszínm

Kis

ala-

Garay-pályázaton a hét
közt

három mvel

szere-

mire a Népszínházhoz 8zerzdtették.l903-ban

a Királyszinház frendezje lett. Az 1898. kolozsvári népszínm-pályázaton 5or?'* asszonyé,
nyerte el a díjat. Télen c. népszínmve szintéj
pályadíjat nyert. Gyerek asszony, Mária bátyja.
Légyott, Zrzavar c. mvei egymásután kerültek
bemutatásra, a gróf Esterházy-pályázaton Egy
válóper adatai vígjátékát tüntették ki, a Magyar
Színházban 'pedig & Dupla feleség címvel aratott
sikert. Késbbi mvei Az édes (eladták a Népszínházban 1898) Utazás Magyarország körül
(látványos néprajz). 1899-ben Kurucfurfang c
népszínmvével szintén pályadíjat nyert Az
almafa c. kis vígjátékát 1901. a Vígszínházban
Huszár kisasszony operettjét 1903. a Népszínházban Anarkista kisasszony operettjét 1910. a
Budai Színkörben adták el,
Bokorfa, 1. Alakfa.
Bokorháló, rúdra alkalmazott félkörös szájú
nagyobb zsákháló, melyet bokros helyeken \iz
ellen állítanak a folyóvizekben, s amelybe aztán
zurbolással kergetik a halat
Bokorvány (azeltt Bukorvány), kisk. Bihar
\Tn. magyarcsékei j.-ban, (i9io) 609 oláh lak.;
u. p. és u. t Drágcséke.

mve

:

;

;

;

;

:

Bokrács, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
161 vend és mag>ar lak. n. p. Battyánd,

:

:

fUrJ

bölcsészeti

B., József,

2.

szta.

3.

v.

—

Bokrétás

465

(1910)

u.

;

Muraszombat
Bokréta v. virágcsokor,
t.

B. növénjrtani értelemben,

l.

Bokréta^rágok.

Párta.
Vadgesztenye.

Bokrétaia (növ.), 1.
Bokrétás fürj (állat),

1.

l.

RuUd.

M

—

Bokrétás sas
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Bokrétás sas (Spizaetus
áuat),

1.

,•

occipitalis

Daud.,

OSfélék.

Bokréta-ünnep. Ha egy újonnan emelt épület
legnagyobb magasságot, hogy a
tetszerkezet elhelyezése megkezddhetik, akkor
annak örömére, hogy az épületnek legterhesebb és
leginkább számottev munkája, a kmvesmunka
nagyobbrészt elkészült, régi szokás szerint az épít-

tet megajándékozza a kmves-pallért és gyakran
az összes kmveseket és napszámosokat. Mivel ez
alkalomból a pallér a ház homlokzatát zászlókkal,
lombozatokkal stb. föl szokta díszíteni, innen kapta
ez ünnep a B. jó magyar elnevezést. A nagyobb
középületek B.-e alkalmával a koszorús és fehérruhás lányoktól környezett pallér zöld gallyas,
virágos emelvényrl áldomást iszik az m'alkodóházra, az építtetre, az építészre, az építmesterre
és a munkásokra és minden egyes áldomás után
az üi-es poharat ledobván, darabokra töri. Az ácsok
is szoktak tartani B.-et, ha a fedélszék összes szerkezeti alkotórészeit elhelyezték és az a belécezésre v. bedeszkázásra készen áll.
Bokréta- virágok. Friss bokrétának majd minden él virág és levél köthet, ha elegend tartós. Él mák- V. pipacsvirágot, noha csinált utánzata dísznek használatos, bokrétába nem kötnek,
mert hamar hervad v. a szirma könnyen lehull.
A hosszabb idre való B.-at, melyek virágvázákban V. más dísztartókban termet díszítenek, olyan
virágokból v. növényrészekbl kell összeválogatni, összeállítani, amelyek, megszárítva is, alakjukat, szinöket hosszabb idre megtartják. Ilyenek fképen az immortellák, vagyis szaLmavirágok (1. 0.), melyeknek többnyire gömbalakú virágzatát aszú színes levelek övedzik, továbbá sok
pázsitfólének festhet ágbog-virágzata, az örökzöld lomb, általában minden keményebb ós merevebb, tehát kevesbbó hervadó levél, különösen a
pázsitféléké, a sásféléké,

pálmáké

stb.

Minthogy

zöldrészek a világosságon a kloroílllum

bonthatósága

Bol

dagságától, a vetés idejétl,

srségétl

és ápolá-

Nyirkos meleg idjárás különösen elsegíti.
A túlságos B. nem jó, mert a gabonafélék megdülését eredményezheti.
BolüToasElek, politikus, szül. Kolozsvárt 1844.,
megh. Budapesten 1893 okt. 1. 1878-ban lett orsz.
képvisel, 1881. rövid ideig kolozsvári polgármester, 1891. a képviselház alelnöke, 1892. a
felirati bizottság eladója s mindvégig a szabadelv párt híve és korifeusa volt. Már a hetvenes
években belekeverték a nevét a keleti vasút panamájába, 1893. htlen vagyonkezelés miatt indítottak port ellene Klebersberg Zdenkó gr. és Montbach Sándor. Utóbb kizárási indítványt is adtak
be ellene a Nemzeti Kaszinóban, de mieltt ügyében döntés történt volna, B. lebukott a 2-ik emesától.

falai elérték azt a

megfakulnak

-

következtében

elhalaványodnak,

A

szor igen kellemetlen tulajdonság rendszeres tanítással és a legkülönbözbb tárgyakhoz való hozzászoktatással többnyire megszüntethet. Különbözik tle és már beteges állapotot jelent a csökö-

nyösség

(1.

0.).

Boksa (Baksa). Régi magyar személynév, melyet Vámbéry (Magy. Ered. 70, 173) a török és
mongol «baksi», «baksai» azaz regs, énekes, pap,
bölcs szóval vesz egynek mások szláv eredetnek tartják. Annak az izmaelita Boksunak a neve,
ki Taksony idejében költözött be a volgavidéki
Bulár földrl, s mindenesetre török volt s nem
szláv. Tle származtatják a B. v. Baksa (1. o.)
;

nemzetséget.

Boksa, kisk. Zemplén vm. sztropkói j.-ban,
243 tót, lengyel és német lak. u. p. és u. t.

(1910)

;

könny, Sztropkó.

elszintelenednek, azért ezeket
más színre is szokás festeni, kéngzben elhalványítják v. pedig mesterségesen a kivánt színre
festik.
bokrétát helytelenül íí5oA;or-nak is nevezik. Régebben a virágot természetesen, szárastul
kötötték össze bokrétába, mint a mezei virágot
v.

letrl és szörnyet halt. A közvélemény öngyilkosnak tartotta.
Bokrosság (ijedösség), állatoknak, fleg lovaknak rossz szokása, melynélfogva a megszokott
környezettl csak kevéssé különböz tárgyaktól
és tüneményektl is megijednek és ellük menekülni igyekszenek. A fleg hátas lovaknál sok-

Boksic, adók. Veröeze vm. nasiczi j.-ban, (i9oo)
852 horvát-szerb ós magyar lak. u. p. és u. t.
;

Fericanci.

Bokszeg, kisk. Arad vm. borosjenöi j.-ban, (1910)
2671 oláh és magyar lak. van vasúti állomása,
;

posta- ós távirdahivatala.

Bol (ásv.), 1. Bolus.
Bol, Ferdinánd, hollandi fest, szül. Dordrechtvázába díszül
tett virágot ma is szokás. A XIX. sz. második ben 1616., megh. 1680 júl. A 3D-as évek elején
felében vált divattá a virágok drótszáh-a fzése Rembrandt els tanítványainak egyike lett és
és csipkézett papir- v. selyemhtivelybe (manset- fleg eleinte híven követte mestere modorát, míg
tába) illesztése a virágpiacon ez a mód teljesen utóbb, midn Amsterdamban végleg letelepedve
kiszorította a régi természetes, de kevésbbé tet- a legkedveltebb mvészek közé tartozott ós nagy
szets bolffétakötést.
nyilvános megbízásokban részesült, tetszetsebb,
Bokros gomba (Polyporus frondosus), a csö- simább módon festett és olykor üressé is vált.
ves gombákhoz tartozó faj, mely fkép tölgyfa- Szenttörténeti képeinek finom árnyékos fényével
törzsek tövében terem. Gyakran közel 100 egyén (Pihen az Egyiptomba való nenekülés közben,
függ össze egymással. Ehet. Kakastaréjú- és 1644, Drezdai képtár) néha megközelíti Remgévayombá-íiak is nevezik.
brandtot, de mvészetének javát képmásokban
Bökrosodás, a gramineák elágazása közvetet- adta. Kiváló csoport -képmásai az amsterdami Lelenül a föld felett. A B. oly módon megy végbe, prozenhuis elüljáróinak (1649, Amsterdam, városhogy a levelek hónaljában oldalhajtások keletkez- háza) és az amsterdami szegények háza elüljáróinek, úgy hogy egy t hajtásainak a száma igen nak (1657, Amsterdam, Rijksmuseum) arcképeit
jelentékeny lehet. A B. nem minden gramineánál ábrázolják. Sok egyes arcképe közül kiválik
egyforma függ a növény természetétl, a vilá- Ruyter tengernagyó (u. 0.); egy tanáré (Paris,
gosságtól, melegségtl, nedvességtl, a talaj gaz- Louvre) stb. A budapesti Szépraílvószeti Múzeum-

vagy a ház körül

;

;

szedett, pohárba,

;

—

Bolama

is látható egy igen vonzó arcképe. Rézkarcai
igen közel állanak Rembrandtéihoz.
Bolama (Bulama), portugál Guinea fvárosa
az Qgyanily ne\ii szigeten, (i89o) 5611 lak., a Biszszagosz- szigetek legnagyobbikán, egy kis erddel.
Bolan, hágó brit Beludzsisztánban, Dadar (270
ra.) és Quetta (1700 m.) városokat köti össze, ez
utóbbi mellett ágazik el a fö közleked út Kandahar és Kelat felé. 1879 óta az Indus melletti
Rohriból a B. hágón át vezet a vasút egészen
Kala-Abdalláig. Az angolok 1838. és 1848.-ihadjáratíiiban fontos szerepe volt.
Bolanden, Konrád von, 1. Bischoff.

ban

Bolas (spany. a. m. golyók), 1— 1"5 m. hoszszu brszíj, melynek minden végén egy golyó
van. Dél-Amerikában a lovasok úgy fognak vele
állatokat, hogy a golyókat ersen megforgatják
fejük fölött 8 az elfogandó állat háteó lábaira
hajítják és így buktatják el.
Bolbec {ejtsi boibek), város Seino-Inf érienre francia départementban, a B. folyó és vasút mellett,
(1906) 11,588 lak., vászon-, pamut- és gyapjuszövökkel, élénk marhavásárokkal; közelében a
Fontaine-Martel XI. sz.-beli ersség romjaival.
Bolbophyllutn Thotc. (növ.), az Orchidaceae
(Kosborfélék) család génusza, melynek 100 faja
Ázsia és Afrika tropikus részében és kis részben
Dél-Amerikában és Ausztráliában él. Gumós, kú:

szórhizomájú növények. Gyakrabban kultivált fajok a jávai B. Lobbii Lindl., az afrikai és guyanai B. recnrvmn Lindl., a sierra-leonai B. cocoinum Bat., a nepáli B. Careyanum Spreng. A
l)omeoi B. Odoardi Rchb. f Pfitz. az eddig ismertek között a legkisebb Orchidea
:

.

Bulborilynclias luonaclias Bodd-

(ba-

Papagály.
Bolc, adók. Belovár-Körös vm. belovárij.-ban,

rátpapagály,

áiiat), 1.

p89 horvát-szerb lak.
Ivan-Zabno.
(1900)

;

u. p. és u.

t.

Sveti-

Bolch-Balkán, hegység Orosz-Ázsia Transzkaspia tartományban, két láncból áll ; az É.-i a
Nagy-B., amely a Dagh Dirim tetben 1635 m.
magasra emelkedik, a D.-i a 782 m. magasságig
emelked Kis-B. A két hegyláncot elválasztó
horpadásban építették a transzkaspi vasútat.
Bolchen (Boulay), város Elszász-Lotharingia
Metz kerületében a Katzbach és vasút mellett,
(1905) 2202 lak., gyapjufouókkal, br- és kémiai
gyárral régi várfalainak romjaival.
Bolda, a Volga (1. o.) deltájának egyik ága.
Boldini, Giovanni, olasz fest, szül. 18^15.
Ferrarában, ahol atyja arc- és szentképfestö volt.
;

A firenzei mvészeti akadémián tanult, majd
Londonba ment s 1872. Parisban telepedett meg,
ahol ma is él. Az impresszionisták munkáin nevelt bravúros technikával fként arcképeket fest.
Nevezetesek a Whistler és Menzol arcképei

Boldog-asszony

467

(Nat.-

Galerie, Berlin)
fiatal festnt ábrázoló egyik
legjellegzetesebb képe a berlini Amold-gytijteményben van. A génre- és tájfestészetet is mveli.
Boldizsár, 1. Három király.
;

Boldófa, MdóleiM (növ.), 1. Peumus.
Boldog, e .szónak « szegény ember szándékát
boldog Isten birja)) közmondásunkban való elfordulása ós kétségtelenül a «szegény» szóval ellentétes jelentése arra enged következtetni, hogy

ez a «gazdag»-gal egy jelentése régebben sokkal inlíább eltérben állott, mint ma. B., mint az
isten jelzje, nemcsak a mi nyelvünkben régi,
hanem az ó-németben is gyakori. Ipolyi azonban
talán itt tovább ment a kelleténél, mikor (Magy.
Myth. .339) ennek és a szláv bogati meg bog szavak

egymáshoz csengésének alapján a magyar B.

(a

Halotti Beszédben boodug) szótól egész a szanszkrit bhagavati szóig kalandozik el, hogy mitológiai vonatkozásokat hüvelyezzen ki belle. L. még

Boldogság.

megelz

— Egyházilaga boldog a szenttéavatás

fokozata,

1.

Boldoggá avatás.

Boldog, nagyk. Pest - Pilis - Solt - Kiskun vm.
gödölli j.-ban, (1910) 2774 magyar lak., postahivatallal, u. t. Hatvan, községi hitelszövetkezet,
1707. a vmegye itt tartotta a tisztújító gylését
Mária Terézia alatt gr. Grassalkovich Antal uradalmához tartozott, melynek feloszlásakor a belga
bank útján eladatván, a Karsai-csaád birtoka lett,
mely a hozzátartozó Nagytelek pulsztán jól felszerelt gazdaságot, szarvasmarha- ós lótenyésztést tart fenn. Lakói a vasút kiépítése eltt nagyfuvarosságot ztek.
Boldoganya,v.palócosan bódoganya,a palóc ház
jellemz részeiíl tekinthet oszlop, mely a mestergerenda s a rajta njnigvó padlás biztosítására
szolgál. ((Régebben
mint Pápai Károly (Ethnojobban el volt terjedve és
graphia IV, 26) írja
már az új házba is beállították, míg ma már csak
szór\'ányosan találni és rendesen csak akkor állítják be, ha a mestergerenda már megrepedezett
és félnek, hogy leszakad.» Pintér és Findura (A
palóc népköltészetrl. Koszorú, 1884, 218 1.) két
Uyen mestergerendát tartó oszlopot említ; «az
egyik, melyen a szoba (ház) közepe táján a mestergerenda pihen a bálvány ; a másik a bejárat
mellett a B. teleírva cifra emblémákkal, talán régi húnszkitha jegyekkel (?), melyeket faluhelyen a gyermekek este imádkozás után, lefekvés eltt sorba csókolnak ugyanezt teszik büntetésbl, ha csínyt követtek el.».
Boldog Arábia, 1. Yemen.
Boldogasszony, az egyház nyelvén « Beáta
Virgo»-nak, a ((Boldogságos Szz »-nek nevezett
Szz Mária magyar népies neve, amelynek (fNagyasszonyw és Kisasszony » elnevezések mellett való
használata igen régi s valószínleg egykorú a kereszténység terjesztésével. A B. -napok sorrendje a
következ B. eljegyzése jan.23. Gyertyaszentel
B., vagyis B. tisztulása febr. 2. Gyümölcsoltó B.,
vagyis az Üdvözítnek Mária méhében való fogantatása márc.25.(éppen 9 hónappal karácsony eltt)
Sarlós B., vagyis Mária látogatása Erzsébetnél júl.
Karmel-hegyi B. napja júl. 16. Havi B. (egy
2.
Liberius pápa alatt Rómában történt csoda emlékünnepe) aug. 5. Nagy-B. napja, vagyis Mária
mennybemenetele aug. 15., a Szt. Istvántól Magyarország védasszonyává tett Boldogságos Szz
legnagyobb ünnepe; Kisasszony napja, vagyis MáMária neve napja.
ria születése napja szept. 8.
Kisasszony napjára következ vasárnapon, tehát
szept. 8. és 15. között; a Boldogságos Szz hét
fájdalmának ünnepe szept. 15. a Boldogságos
Szz rózsafüzérének ünnepe, október els vasárnapján M^yarok nagyasszonya, október második vasárnapján (1896 óta Magyarországon) B.

—

—

:

;

((

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

80*

;;

Boldogasszony

Boldogrgá avatás

bemutatásának (Praesentatio B. M. V.) ünnepe
s végül Szz Mária szepltlen fogannov. 21.
tatásának ünnepe dec. 8. B B. -ünnepek közül a
hét kiemeltebb (dlt betvel szedett) a népies kalendáriumnak is nevezetes hét napja, s ezeket érti
többé-kevésbbé mindenütt egybehangzó vallomása
szerint a mi népünk a aJiét B.r> nevén. B. havának népies naptárunk ajanuárius hónapot nevezi,
a Kisasszony hava pedig az augvsztus, jóllehet
ennek ünnepe a következ hó elejére esik.
Népünk, kivált az alföldi s els sorban a szegedvidéki, amelynek a B.-ra vonatkozó hagyomá;

nyait és hiedelmeit Kálmány Lajos értekezésében (B.,^ ösvallásunk istenasszonya. Magy. Tud.
Akad. Értek. XII. köt. 9. sz. 1885.) nagy szorgalommal egybegyüjtötte, a B.-ról sok olyast is hisz,
ami részben skori pogány emlékek szórványosan fennmaradt nyomaira is enged következtetni.
A még él hagyományból a B.-t illetleg a következk foglalhatók össze: 1. Népünk a B.-t a szüléseknél segédkeznek tartja és tiszteli, s ezért a

szül asszony számára vetett ágyat is B.-ágyának

(1910)2732 német és magyar lak., van takarékpénztára, vasúti állomása, posta- és táviróhivatala és

telefonállomása. A monda szerint a Fert-tó II.
Endre idejében annyira megáradt, hogy több falut
nyelt el, melyek helyébe 1240. B.-t alapították.
Régi templomát, mely 1530. épült, a törökök,
midn Bécs alá mentek, elpusztították, azonban
herceg Esterházy Pál 1680. újat építtetett helyébe
s

Szz Máriának

csodatev képét Fraknóról

hozatta, azonkívül a ferencrendiek számára
templom mellett kolostort is emeltetett.

ide

a

Boldogasszony ágya, l. Boldogasszony.
Boldogasszonyfa, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban, (1910) 924 német és magyar lak.
u. p. Szentlászló, u.

t.

Zseliczszentlászló.

Boldogasszonyfalva (azeltt: Goszpodincze),
nagyk.Bács-Bodrogvm. zsablyai j.-ban, (i9io) 3606
szerb, német és magyar lak., vasúti állomás,
posta- és táviróhivatal.

Boldogasszony haja (uöv.), 1. Aranka.
Boldogasszony hava, 1. Boldogasszony.
Boldogasszony hirdetése, máskép Gyümölcs-

2. Másfell meg a B. a magtalan nket seoltó Boldogasszony, l. Boldogasszony.
gyermekáhító kívánságuk elérésében és itt
Boldogasszony jege, üvege, 1. Máriaüveg.
népünk több helyütt közel jár ahhoz, hogy az egyBoldogasszony pohara, 1. Boldogasszony.
ház tanításának hiányos ismerete alapján a ^agrí/Boldogasszony rózsája (növ.), 1. í^empervivum.
Boldogasszony ünnepe, az alföldi nép szerint
B.-t a Kisasszonnyal ellentétbe helyezve, amazon
Szt. Annát, a «Kis'asszony»-nak, vagyis az örökké a szombat, melyen régente nem is dolgoztak.
szzen maradt Máriának anyját értse, mint akiBoldogfa, 1. Pozsonypoldogfa és Zalaholdogfa.
rl a szent hagyomány is feljegyezte, hogy csak
Boldogfalva, kisk. Kis-KüköU vm. hosszúaszói
hosszú idei magtalanság után, öreg korában szülte j.-ban, (1910) 419 oláh és magyar lak. u. p. és u. t.
a Boldogságos Szüzet. Ennek a Szt. Annával Küküllvár.
összetévesztett Nagy- B.-nak, a magtalanok segítBoldoggá avatás (lat. beatificatio vagy canojének és az áldott állapotban lévk pártfogójának nisatio), a szentté-avatással felváltva használatiszteletére, pünkösd után 9 kedden böjtölnek az tos ama ténynek és eljárásnak kifejezése, melyasszonyok, akik hozzá folyamodnak (v. ö. Kál- lyel Istennek szentség hírében meghalt valamány_ i. h.). A kedd különben is (szombat mellett) mely szolgája a szentek névjegyzékébe (canon)
egyike a B. tiszteletére szentelt napoknak. 3. felvétetik és ekként a hívek elé utánzandó példaB.-teje, amelynek gyógyító ereje is van (kivált képül, valamint tiszteletük és segítséghívásuk társzemfájás ellen), az a tej, amelyet a «B.-ágyas», gyául állíttatik. A régibb idkben a B.-t a püsvagyis gyermekágyas asszony tejtl duzzadó em- pök vagy a nép szava végezte. III. Sándor pápa
libl kifej (Kálmány, i. h.). De így nevezik 1170. a pápa által teljesítend cselekménynek
más népies hagyományaink az igazi B. csoda- jelentette ki és VIII. Orbán (1623—44) a B.-nál
tév tejét is, amelynek gyógyító és minden- megtartandó eljárási módozatot is megállapította.
féle rontást elhárító erejérl számos babonás Eszerint a B.-nál 3 fokozat van: 1. püspöki ügyvélekedés van elterjedve. 4. A B. -ágyas asz- vizsgálat, amelyben a helybeli püspök, ahol a
szonynak nem szabad fköt nélkül feküdnie, boldoggá avatandó elhunyt, arra nézve tart
mert «a Boldogságos Szz mindig fkött hor- szigorú nyomozást, hogy a boldoggá avatandó
dott)), tartja egy másik hagyomány. Ide tartozik nem részesült-e meg nem engedett tiszteletben
B. pántlikája, kötje és papucsa is, amelyeknek továbbá hogy csakugyan kitünt-e úgy életszontszintén a gyerekágyast, v. a kisdedet mindenféle sége, mint csodák által. 2. A püspöki ügyvizsgáártó hatás ellen megvéd ert tulajdonít népünk. latot véglegesíti a jjajpai ügymzsgálat, mely a püs6. De nemcsak a viselösök és gyermekágyasok pöki ügy vizsgálat után 10 óv múlva és akkor jön
pártfogójául, hanem ezzel összefüggésben a méhük folyamatba, ha a boldoggá avatandó szentségi híre
gyümölcsét elhajtó, vagy csak eltitkoló nk bün- tartja magát. A pápai ügyvizsgálat a püspökinek
tetjéül is ismeri népünk hite a B.-t. 6. B. pohara érvényét bizonyítja.Ha a boldoggá avatandónak havégül azon áldomásnak a neve, amely az avatást lála óta 50 év folyik le és a szentség hírére vonat(introductio mulieris post partum) követi st né- kozó minden bizonyíték amellett szól, nemkülönmely helyütt a csökk, v. paszita (1. o.), vagyis a ben az is minden kétségen felül áll, hogy a boldoggá
keresztel lakoma is a B. tiszteletére rendezett avatandó halála óta két csoda történt általa v.
ünnep hírében áll (pl. Ószentiván vidékén), ami szentsége mellett, úgy a pápa boldoggá avathatja
egészen jól illik a B.-nak a szülést segít szere- Isten ily szolgáját, ki <.(boldoqf> címet (beatus) és
péhez. V. ö. Katona Lajos, Kedd asszonya, Ethno- korlátolt tiszteletet nyer. Ha Isten szolgájának
graphia XIX. köt.
közbenjárására vagy sírjánál újabb csodák történBoldogasszony (Fraunkirchen), nagyközség az nek, következik a 3. ügytnzsgálat (processus caú. n. Fertöszögben, Mosón vm. nezsideri j.-ban, nonisationis), melyet a pápa a bibomoki testület

nevezi.
gíti

;

;

;

;;
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Bolero

jelenlétében vagyis a konzisztóriumban végez. A
már elbb «boldoggán avatott a aszent^ (sanctus)
címet kapja ereklyéit nyilvános tiszteletre teszik ki, nevére templomok építhetk, ünnepnapot
és ezen ünnepélyes istentiszteletet és a breviáriumban (papi zsolozsmás künj^ben) «offlcium»-ot

Boldogságos szz, l. Boldogasszony.
Boldogváros, nagyk. Nagy-KüküU vm. nagysinki j.-ban, (1910) 662 német és oláh lak. u. p. és

rendelnek számára. Mindezekrl, valamint a B.-i
üiryvizsLTálatoknál és ünnepélyeknél zsinórraértékiil -/j)!-;iló mozzanatokról értekezik XIV. Bemdffk piipa De Servonim Dei beatiílcatione (Bologna 1734 38) és 2. kiadás (Padova 1743) nagy
4-rétü kötetben. V. ö. Bangeti, Röm. Curie (Mün-

táviróhivatal.
Boldva, folyó,

;

:

—

ster 185^it. L.

még

Szentté aixitds.
tartozó puszta
Jász-Nairykun-Szolnok vm.-ben, vasúti állomás.
Boldogkújfala (azeltt Bodoköújfalu), kisk.

Boldogháza, Jászberényhez
:

Abauj-Torna vm. gönczi járásában,
u. p. Boldogkváralja,

;ryar lak.;
^Ziintó.

(i9io)

u.

t.

;

Nagysink.
Boldor, kisk. Krassó-Szörény vm. lagosi j.-ban,
(1910) 1111 oláh lak., vasúti állomás, posta- és

u.

t.

1. Bódva.
Bóldva (Bodva), kisk. Borsod vm. szendröi

j.-ban,

(1910)

1578 magyar

lak.,

vasúti állomás,

A

posta- és táviróhivataÜal.
határában volt Perecz. Sütó és Abód pusztákat Szapolyai és I. Ferdinánd idejében a törökök elpusztították s lakói

B.-n telepedtek le, ahol akkor pálos kolostor állott,

melynek némi nyoma még ma is látszik.
Boldvavölgyi h. é. vasút, vonala Miskolcz ál-

757 ma- lomásból indul ki. A h. é. vasút tulajdonképeni
Abaúj- vonala azonban Sajóecsegnél (eddig a Máv. vonalát használja) kezddik s innen Szendrön át Tor-

Boldogk

vára, Abanj vmegyében. 1383. kiZsigmond király 1388-ban tartozékaival egjütt 8838 frton, majd 8 év múlva
10,830 frton az olnodi Czudaroknak adott zálogba.
142^7—1453. Brankovies György rác despota birtoka. 1461 -ben Mátj-ás király a Parlagiaknak adományozta, de már 1467. Kaasa városának zálogosítja el s 1471. ismét a magáénak mondja. A
XVII.sz.-ban a Rákócziaké, s ugyané század végén
indul pusztulásnak; ma csak romjai vannak fenn.
Boidogkváralja (azeltt: Bodóköváralja),
kisk. Abauj-Toma vm. gönczi j.-ban, (i9io) 980
magyar lak., hitelszövetkezet, postahivatal n. t.
Abaújszántó. A községtl É.-ra emelked kúprályi vár, melyet

náig halad, hol a kassá—tornai hév.-hoz csatlakozik. A vonal 57*8 km. hosszú és a Máv. üzemében van, mely a forgalmat gz- és motoros
vonatokkal látja el. A vonal 1906. nyilt meg.
Befektetési tkéje 3.800,000 K. Engedélyezte az
1895. XXII. t.<'.
Bole, régebben területmérték szántóföldek mérésére Schleswigben és Sziléziában. Angolország-

ban a B.
Bólé,

V. boll
1.

rmérték,

1.

Boll.

Bowl

Bolechow, város Galíciában, Dolina kerületi
kapitányságban, a S\viza partján, vasút mellett,
sósforrással, számos bolgárral,
(1900) 4237 lak.
gyufagyártással, só- és fakereskedéssel. Sobieski
hegyen r^i híres várának omladékai láthatók, és Mickiewicz emlékszobrával.
1. Boldogk vára.
Bóléit (ásv.), bázisos ólomrézklorid, indigókék
Boldogok szigetei, 1. Elysium.
kockák, lelhelye Boleo (Kalifornia) és Broken
Boldogság, a léleknek magával és a világgal Hill (Ausztrália).
való megelégedettségének állandó, derült érzése.
Boleman, 1. István, ev. teológiai tanár, szül.
Minthogy ily állapot ezen a földön bajosan kép- Krzsichlicén, Csehországban 1795 máj. 9., megh.
zelhet el, a B.-ot mintegy eszményi áUapotnak Pozsonyban 1882 jún. 12. Midn magyar nemes
kell tekintenünk, amelyet csak megközelíthetünk, származású atjrja a zólyom-garamszegi egyház
amelynek pillanatnyi vagy hosszabb ideig tartó lelkészévé lett, visszatértek az si hazába. Középmegzavarásait el nem kerülhetjük. Ha lelkünk iskoláit Selmczen, a teológiát Pozsonyban és Tüegyensúlyozottsága olyan, hogy ily megzavará- bingenben végezte. 1815-ben a losonczi ref.
sok után mégis mindig helyreáll és mi errl bizo- liceumi, 1820. selmeczi gimnáziumi tanár, l&40-tl
nyosoknak érezzük magunkat, úgy hogy nyuga- pedig pozsonyi liceumi teológiai tanár. Munlommal, türelemmel elviseljük ezeket a megza- kái: Carmen Danieli Kanka rectori et profesvarásokat, akkor körülbelül oly boldogok va- sori primario stb. (Selmecz 1814) Rhetorica ex
gj^unk, mink ezen a földön lehetünk. Magától indole sermonis explicita (Pest 1836)
dics
értdik, hogy aki csak a pillanatnak él, se szabadságra emelked iskola, (Pozsony 1848) Pál
hátra, se elre nem tekint, se nem aggódik sem- apostolnak a rómaiakhoz irott levele (u. 0. 1860)
min, se nem emlékszik semmire, szubjektive Pál apostolnak a korinthusiakhoz irott két leboldogabb, mint aki az élet veszedelmeirl s az vele (u. o. 1861, 2 köt.).
emberi sors változandóságáról nem tud megfe2. B. István (dezseri), orvos, balneológns, Vihledkezni. De ez a B. nem mutatja a tartósság nye-fürd volt orvosa és Bars vm. t. forvosa, szül.
fontos jelét. Ebben az értelemben mondhatni, bol- 1843. Léván, megh. 1905 jan. 25. Selmeczbányán.
dogok az együgyek. Bizonyos is, hogy aki Nf^ry érdeme volt a hazai fürdügy elmozdítása
boldognak érzi magát, az az mert ha szegé- körül, kiváló szerepe volt az orsz. balneológiaí
nyes is valakinek a B.-a, de
azt nem tudja és egyesület létrehozásában. Irodalmi mvei
fürösszehasonlításokra nem gondol, akkor az semmi- dotan kézikönyve; Fürdt an, különös tekintettel
kép nem zavarja B.-át. Csak mások ítélik az ö a magyarhoni fürdhelyekre ; Vihnye (Budapest
B.-át veszendnek, vagy hitványnak, de ez sem 1895) ; Magyar fürdk és ásványos vizek (1896)
bántja t, mert aB. nem egyéb, mint a lélek álla- Balatonparti fürdk és üdülhelyek (1900).
potának magaérzése, tehát tisztán szubjektív.
Bolero, spanyol tánc, amely egy Zerezo ne^'ú
A kat. egyházban rendesen oörök» jelzvel hasz- táncostól ered (1780). Mérsékelt gyorsaságú, '/j-es
nálják, vegyesen «örök üdvö8ség»-gel. L. Udv. ütemben, de néha változik is az ütemnem. A tán;

;

;

;

A

;

;
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—
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:

;
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COS a mozdulatokhoz veri a castagnettet. Jellegzetes ritmusa

—

Boleszláv

t

is, fiát, Meskót is barátságoLászló királyunk
san fogadta és a további üldözéseknek véget vetett. B. azonban 1084. hazánkban rejtélyes viszonyok között elhalt az egykorúak hol búbánatot,
hol a vadászaton történt szerencsétlenséget említenek halálának okául némelyek gyilkosságról
is szólnak. Árva 12 éves fiát, Meskót, László atyai
szeretettel felnevelte. Több száz év multán az a
mese kapott lábra, hogy B. Karintiába menekült,
hol az osziachi kolostorban (ahol mai napig mutogatják síremlékét) mint bnbánó barát végezte
életét. V. ö. Garo, Geschiehte Polens Pkhler,
Boleslav II., üngarisehe Revue 1891. évfolyam
I.
Pauler, id.
«a görbe
3. III. B., Erzywousti (magyarul
száju»), I. Ulászlónak fla, uralkodott 1102— 39-ig.
Bambergi Ottót a kereszténység terjesztésében
támogatta. 1134-ben kénytelen volt Szász Lotár
császártól Pomerániát hbérül elfogadni. Lázongó öccsét, Zbygnievet megölette és törvénnyel
szabályozta az örökösödést.
4. IV. B.,Kendzierzawy{va göndörhaju»),m'alkodott 1146-73-ig, Hl. B. fia, ki bátyja, II. Ulászló
elüzetése után magához ragadta a kormányt. I.
Frigyes 1157. adófizetésre kötelezte.
5. V. B., Wstidliwy (a. m. «a szemérme8»),
;

é m é

Ha

e táncot

ének és gitár

kíséri,

dilla-B.

neve Segui-

;

Bolesó, kisk. Trenesén vm.puhói j.-ban, (i9io) 385
ném. lak., postahivatal és telefonállomás.
Boleszláv, szláv keresztnév, több lengyel, cseh
és sziléziai fejedelem neve.
[Lengyel fejedelmek.] 1.5.CM&r?/ (Chrobry)
(«a hs B. »), I. Miciszláv fla, a lengyel birodalom
igazi alapítója. Uralkodott 992— 1025-ig. 1024-ig
mint herceg, azután mint király. Csaknem vahunennyi ENy.-i szláv országot egyesítette j(jgara alatt. Hatalma kiterjedt Danzig-ig, Kievig ós
a Saale folyóig. Szláv történetírók állítása szerint
B. 999. 11. Boleszláv cseh herceg halála után hazánk BNy.-i felföldének egy részére, elssorban a
Vág vidékére, le Komáromig is kiterjeszté f enhatóságát de Szt. István király hosszú harcok árán
hatalmának 1018. itt határt szabott és a Felföldét visszafoglalta. B. sokat fáradozott a keresztény hit terjesztése terén, s az 1000-ik évben a
gnesen-i püspökségnek vetette niög alapját. II.
Henrik császárnak háromszor (1005, 1012 és 1015) szül. 1226., megh. 1279., II. Leszek fla. Míg kiskellett a túUiatalmas lengyel fejedelem ellen hadat korú volt. Szakállas Henrik sziléziai herceg vitte
viselnie, miben öt sógora, Szt. István királyunk, helyette 1241-ig a kormányt. B. nem volt képes a
valószínen támogatta. E változatos eredménnyel mongolok ismétld betöréseit meghiúsítani és a
lezajló háborúk mégis B. kezébe adták a gyzel- nemesség meg a papság túlkapásainak véget vetni.
met az 1018-iki, bautzeni békekötésben Luzáciát Szzies házasságban élt Kunigundával, IV. Béla
és Meisseni hiíbórül megtartotta. Egy évvel halála magyar király leányával.
eltt királlyá koronáztatta magát.
[Cseh hercegek.] 1. J5. («a kegyetlen.)), 935—
Irodalom. Zeissberg, Die Kriege Heinrich n. mit B. Chrobry
967., Vratiszláv és Drahomira fla. Mint a pogány
Bécsi akad. értekezés 1868 öiesebrecht, Gesch. d. deutsch.
nemzeti párt feje, bátyja. Szent Vencel herceg éleKaiserzeit, II. köt. 5. kiad,; Szabó Károly, Igaz-e, hogy a
kárpátalji felföldet nem Árpád, hanem Szt. Istvíln foglalta tére tört, kinek megöletése után ö nyerte el a trónt.
el ? Századok 1868, 282 és 475
és kisebb történ, munkák, Késbb azonban maga is kereszténnyé lett. SoI. 235
Pauler Qy., A magy. nemzet, története. L, 89.
kat küzdött rakoncátlan hbéreseivel és kényte2.II.B., Smialy (a. m. «a merész», másutt «a bö- len volt országát l. Nagy Ottó német császártól
kezü»), lengyel fejedelem, I. Kázmér fia, I. Béla hbérül venni. A lechmezei csatában (955) is segímagyar király sógora, uralkodott 1058— 1080-ig. tette Ottót a magyarok ellenében.
Hogy hatalmát emelje, sokat avatkozott a szom2. II B. («az Istenfél.)), 967—999., az elbbiszéd Cseh- és Oroszország trónviszályaiba. Ma- nek fla és utóda, kit II. és III. Ottó császár hódogyar rokonai iránt ellenben
barátnak mutat- latra kónyszerített. Sok érdemet szerzett a kereszkozott. Midn Béla herceg három fiával féltékeny tény egyház szervezése körül és közremködésébátyja, I. Endre király elöl B. udvarába menekült, vel létesült a prágai püspökség (976), melynek
ez segódhaddal küldte ket vissza Magyarországba 982. Szt. Adalbert iett a püspöke. Aesehfúi'i el(1060) és e segéllyel nyerte meg Béla herceg a lenzéket megtörte.
dönt ütközetet. Midn 1063. Béla flai: Géza,
3. III. B. («a vöröshaju))), az elbbinek fla és
László meg Lambert mint földönfutók a lengyel utóda, uraik. 999— 1002-ig, hadi vállalataiban szeudvarba érkeztek, B. maga kísérte el ket hazá- rencsétlen és amellett kegyetlen fejedelem, kit
jukba. Harmadízben, 1074. azonban B. nem támo- nagyjai letettek, míg az ország K.-i részei B.
gathatta rokonait, mert ekkor maga is esküdt Chabry lengyel herceg öccsére, Madivej herceg
ellenfelével, a kievi nagyherceggel háborúba ele- kezére kerültek. 1003-ban ugyan B. visszatért, de
gyedett. E harcban gyzött, amiért is Kiev város mivel kegyetlenségeivel most sem hagyott fel, B.
másodízben való megvívása után, német hííbéri ál- Chabry hadastul Csehországban termett, B.-ot ellását letévén, 1076. karácsony napján lengyel fogatta, megvakíttatta és fogolyként egy lengyel
királlyá koronáztatta magát. Midn (1079) a da- várba vitette, hol haláláig (1003) riztette.
cos és árulással vádolt Szaniszló krakkói püs[Sziléziai hercegek.] 1. /. B., a «hosszú)>, II.
pököt az oltár eltt levágta, VII. Gergely pápa Vilmos herceg fla, uralkodott 1163— 1201-ig.
átokkal sújtotta és alattvalóit a híiség esküje alól a sziléziai Piaszt-család ós (Alsó-) Sziléziának.
felmentette. B. egy évig dacolt a pajjsággal, de az mint lengyel fhatóság alatt keletkezett fejedeélete ellen sztt összeesküvés ell országából me- lemségnek a megalapítója. Második neje, egy nénekülni volt kénytelen. Sehol biztosabb menedék- met hercegn befolyása alatt nagyban támogatta
helyet nem találhatott, mint hazánkban; Szt. Alsó- Sziléziában a német gyarmatosokat.
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Boleszló

2. //. B., II. Henrik fla és utóda, uralkodott
241 78-ig. Testvéreivel birtokcserék miatt folyton hadakozott. Az egyház kiközösítette, unokaöccse, IV. Henrik, Boroszló ura pedig 1274. fogva
tartotta, mígnem II. Ottokárcseh király kérelmére
szabadon bocsátotta.
3. IIL B., Liegnitz-Brieg hercege, V. Henrik
fla sutóda, uralkodott 1296— 1352-ig. Sokat viszálykodott testvéreivel. 1329-ben elismerte János cseh királyt hbéres urának. A hercegi család
briegi áa-ának ö a megalapítója.
Boleszló (Bogyvizló), a Becse-Gregor nembl, 1198— 1215-ig váczi püspök volt. Imre király hírül vévén, hogy Endre herceg és a pápa
közt folyó levelezést B. köz\'etíti, Váczra mentés
a püspököt a templomban megtámadta, az oltártól lerántotta és kincseit, melyeket egy kolostor
alapítására halmozott volt fel, elvitte. Utóbb a pápa
közbenjárására kibékültek s Imre a lefoglalt kincseket is visszaadta, amelyekbl azután a püspök
a leleszi prépostságot alapította.
Boletns Dili (növ.), Clusius szerint vargánya,
Diószegiek szerint tinoni, 1. Vargánya.
1

—

Boleyn Anna,

1.

Anna

(8).

Bolían, adók.Varasd vm. ludbriegi j.-han, (1900)
645 horvát-szerb lak.; u. p. és u. t. Ludbrieg.
Bolfras Arthur báró, cs. és kir. gyal. tábornok, 8z(ll. Majna-Frankfurtlmn 1838 ápr. 16. Részt
vett az 1859-iki olaszországi hadjáratban, továbbá
Bosznia és Hercegovina okkupálásában s 1881.
ezredes lett. Ezután gyorsan emelkedett, s mint
vezérörnagj'ot 1889. fhadsegéddé és a katonai
iroda fnökévé nevezték ki. 1891-ben v. b. t. tanácsos lett s még ugj'anez évben altábornaggyá
lépett el. 1898 óta gyal. tábornok és a 84. sz.
gyalogezred tulajdonosa. 1904-ben bárói rangot
nyert.

Bolgár, 1. Bolgárok.
Bolgár-fsatóá (tuzsoni). Udvarhelyszéki eredet, Marosszékre szakadt elkel régi székely
család.

— Az inámi B. -család si idk óta élvezett

nemesi jogainak megersítéséül János királytól
1539. nova donatiót nyeii; a hontvármegyei Inam
községben fekv birtokára László személyében,
kitl a leszármazás napjainkig lehozható. Hagyományos jognál fogva és e nova donationalis levél
alapján szerepelt folyA'ást e család Hont vmegye
közéletében. Tagjai közül többen szolgabirák, esküdtek, vmegyei táblabírák s nemesek hadnagyai
voltak. Általában a nemzeti fejedelmekhez szítottak. B. András és János részt vett a híres szécsényi gylésen. Az ifjabb flúk híven katonáskodtak a nemzeti fejedelmek alatt, majd a törökök kizetéséért vívott harcokban. Utóbb elszaporodván, rajokat eresztettek a XVIII. sz els felében.
Márton Gyürky Máriát vévén nül, Gyürkibe
költözött ettl származik a g>'ürki és a nagyoroszi ág Mátyás (a fentemUtett János fla) alapította a váczi. Mátyásnak bátyja Benedek a tiszapolgári, Jmre a becskei és szécsénkei ágat, míg
Gergely Nagyváradon telepedett meg. Inamban
él az András-ág, melybl a csalomiai és a XIX.
sz. els felében a kökényes! ág sarjadzott ki az
utóbbinak Károly voltaz alapítója. A XX. sz.-ban
;

;

;

leginkább kitntek

:

László, hont\Tnegj'ei tábla-

bíró; Ferenc (a váczi ágból),kir. kincstári tanácsos

Boleári
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Gihor, 1848—49. honti alispán MAa7it/, kegj-esrendi tanár, a szegedi fgimnázium egykori igazgatója, tanügyi író József, 1849 után várfogságot
szenvedett pap, utóbb jobbágyi lelkész; Lajos,
;

;

orvosdoktor

;

Ferenc

fiai

:

Emil

alább),

(1.

Kál-

mán, Baranya vm. tanfelügyelje (megh. 1910),
Ferenc (1. alább) továbbá Gábor flai Endre, Hont
vmegye fjegyzje, és János, Hont vmegye bi;

:

zottságának tevékeny tagja.
1. B. Emil (inámi), szül. Máramarosszigeten
1840 jún. 23., megh. Nagyborsán 1907 dec. Eleinte
tigyvédkedett, majd a birói pályára lépett és mint
kúriai biró halt meg. Politikai szerepet is játszott,
mint a Jászságban a Deák-párt szervezje. B. sok
költeményt írt, amelyek 1882. összegyjtve jelentek meg.
2. B. Ferenc {in&mi), politikus, szül. Máramarosszigeten 1852 jan. 2. Elbb a kassai katoua-intézet,
majd a tullni utászískola növendéke volt, s miután
a bécsi hadmémökkari akadémiát is elvégozto,
hadnaggyá neveztetett ki a 2-ik katonai mérnök-

kari ezredben. Ekkor adta ki általánosan ismert
Párhaj-kódexét. A hadmémökkari törzsnél 1880-ig
szolgált; 1881. kilépett a tényleges szolgálatból

Bécsben a Wehrzeitung, majd Müitarzeitung
katonai szaklapot szerkesztette. 1884-ben mint
szerkeszt egy hírlapi cikkbl kifolyólag párbajban agyonltte Schleyer mérnökkari alezredest,
de a szabadságolt állományba tartozó B.-t a bécsi
esküdtszék felmentette. 1885-ben hazatért s elbb
a Katonai Lapok, majd a Budapester Tagblatt
tulajdonosa és szerkesztje lett. 1887-ben mint
a nemzeti párt tagja került a képviselházba s
e pártnak els felbomlásáig (1899) egyik legagilisebb s katonai kérdésekben legtekintélyesebb
párthíve volt. Az Apponyi-féle nemzeti követelések megformulázása sohasem történt B. megkérdezése nélkül. Vezérét, Apponyit követte a
szabadelvpártba való belépésben. B pártot az
1904 nov. 18. események hatása alatt hagyta el
s egy évvel késbb az Andrássy Gyula vezetése
alatt szervezked s hatvanhetes alapon áUó alkotmánjT)árt tagja lett. Mint ilyent választották
1905. a képviselház alelnökévé. Mikor 1906
áprilisban megalakult a szövetkezett pártok kormánya, Jekelf alussy honvédelmi miniszter vette
s

c.

t

maga

mellé államtitkárul. 1908-ban titkos tanácsos, 1909. a Ferenc József -rend nagykeresztese
lett. A Wekerie-kabinet bukásával 1910. államtitkári hivatalátél fölmentették. Ezután pártonkívüli maradt s 1910. régi kerületében, Kismartonban, melyet 1887 óta állandóan képvisel, választották

meg

orsz.

képviselvé.

Bolgárcserged (azeltt: Kiscserged), kisk.
Alsó-Fehér vm. balázsfalvi j.-ban, (i9io) 717 oláh
u. p. Szászcsanád, u. t. Balázsfalva.
Bolgáxi, község Kazán oroszországi kormányzóságban, 20 km. -nyíre Szpaszktól, a Volga balpartja közelében, 1000 lak. A község a régi bolgár
királyság fvárosának, Bolgaranak, vagy mint a
régi orosz krónikák hívják, Briakimovnak helyén
áll. Ez utóbbit a mongolok pusztították el; romjai,
különösen néhány kapuja, legépebben a Miszgirkapu, máig is fönnmaradtak.Már N. Péter cári 722.
mintegy 49 síriratot másoltatott le, amelyek közül a legrégibb arab föliiatok 1231. és 1341 -bi, a

lak.

;

;

—

Bolgár köböl

472

—

Bolgárország

Bolgárországot. A volgai B. városaikban az ott
megtelepedett iránokkai együtt vii'ágzó ipart fejlesztettek ki, különösen kitntek a brgyártásban
(innen származik a «bagaria», azaz bolgár módon
készített br) kereskedésük Jugriától Perzsiáig
és Konstantinápolyig terjedt s fleg ércet, viaszt,
borostyánkövet és brt vittek ki Magyarországban is az Árpádok korában az izmaeliták kezében
Bolgár köböl (cvbulns hulgaricus), bormértók volt a kereskedelem és ipar. V. ö. Hunfalvy P.,
az Árpádok korában, említve van IV. Béla király- Magyarország Bthnogr.;i2osA:osc/mí/H.,DieWolga
nak 1240. kelt azon levelében, amelyben a gyri und ihre Zuflüsse. Leipzig, 1887. Arch. Ért. 1892
vár kötelékéhez tartozó Ság, Nyúl, Écs ésCyrian okt. fz.
A mai dunamelléki B. új hazájukban korán
falubeli szöllösgazdák (vinitores) jogairól és kötelességeirl intézkedik egyebek közt t. i. elrendeli, összeolvadtak az ott talált szlávsággal, melynek
hogy minden telek után 20 B. bort adjanak a gyri nyelvét, hitét is átvették s a IX. sz. óta teljesen
ispánnak. Endlicher, Rerum Hung. Monum. Arpa- szlavizáltak. A B. zömök testüek, tojásdadalakú
arcúak, kiálló homlokkal s aránylag keskeny szemdiana. St.-Qallenl849. 449. 1.
Bolgár nyelv és irodalom, 1. Délszláv nyelvek pUlarésekkel, hajuk gesztenye- v. szökés-, ritkán
üatal korukban szépek, késbb
sötét barna a
és irodahnak.
Bolgárok v. bulgárok, a mai Bolgárország, Ke- azonban elhíznak. A B. igen bigott, óhit nép, de
letrumélia s részben Makedónia lakói. Az V-ik sz.- e mellett több régi pogány hagyományához is
ban Kr. u. tnnek fel, mikor a dunai fejedelemsé- ragaszkodik, miért is némely vallási ünnepe a kegekbe betörtek, míg 679. Kr. u. ott letelepedtek. A B. resztény vallástól idegen ceremóniákkal van egyhsége
ural-altáji nép, mely a hún bü-odalom felbomlása bekötve. Szép családi életet élnek, a
után kezd szerepelni s úgy látszik, több olyan közmondásos, az özvegy ritkán megy újra férjtörzsbl alakult, melyek elbb a hunok alá tar- hez. Vitéz, s a szabadságért lelkesed jellemüek,
toztak. Ezért nevezik ket az egykorú írók néha igen szorgalmasok és a török járom alól való
egyszeren hunoknak, majd pedig megkülönböz- felszabadulásuk (1887) óta mind a politika, mind
tetik a szorosabb értelemben vett hún törzsektl. pedig a mveldés terén nagyon elrehaladtak. A
Annyi bizonyos, hogy a népvándorláskori bol- mai Bolgárországon kívül még Besszarábiában,
gárság, bár az uralkodó elem kétségkívül török- a Krimi félszigeten, Magyarországon is laknak.
fajta volt, többféle népelemet foglalt magában, V. ö. Hunfalvy Pál, Magyarország Ethnográflája
mint mordvinokat s azután magyarokat is a (Budapest 1876).
Bolgárom, kisk. Nógrád vm. f üleki j.-ban, (igioí
bolgár név is erre mutat, mely valószínleg a
m. «volgainép». A hódító avarok uralma alól csak 327 lak. u. p. és u. t. Fülek.
Bolgárország (Bulgária, 1. a mellékelt térké6.34 körül szabadította fel ket Kuvrát, a B.,
unugurok éskotrogok kii'álya. Ekkor a B. még az pet), 1908 óta balkán-félszigeti királyság. Az
Azovi-tenger mentén tanyáztak. Kuvrát halála 1885. bekebelezett autonóm tartománnyal, Keletután azonban felbomlott a volgai állam íiai közül Ruméliával együtt a Balkán-félsziget K.-i részéAszparuk (1. o.) az Al-Duna mentén alapított új nek legnagyobb országa, Románia, Szerbia, Törökállamot a másik az avarok közé Pannoniába köl- ország 8 a B'ekete-tenger közt. Á berlini szerztözött, ami krónikáink szerint a VII. sz. második désben 1878. megállapított határok 1886. annyifelében történt. Tekintve, hogy a Kuvrát uralma ban változást szenvedtek, amennyiben Batak váalá tartozó törzsek egyikét unugumak nevezték, ros s az Arda-f orrások közt fekv, mohamedánus
a 677 körül bevándorló bolgárság csakugyan bolgárok által lakott kerületet, továbbá Kü'dzsali
magyarfajta elemekbl állhatott. Kuvrát második ruméliai okoliját (kerületet) Törökországnak átfia a Don jobb partján telepedett meg s innen a adták. E vidékek leszámítása után B. területe
B. a Közép-Volga mentén egész a Káma vidékéig (Karakasev számítása szerint) 99,276 km«, ebbl
jutottak, hol a IX— XIII. sz. folyamán virágzó a tulajdonképi B.-ra esik 63,972, Kelet-Ruméliára
Nagy, V. Fehér Bolgárországot alapították. A vol- 35,900 km«.
gai B. az arab geográfusok szerint három népTerülete. B.-ot a hosszú, csaknem ívalakban
törzsbl álltak, ú. m. a tulajdonképi B.-ból, a ber- elhúzódó Balkán-lánc két részre osztja. Ennek
zulokból és az eszegelek- vagy dzsekilekbl, azaz a elhegyeitl B.-ra a Dunáig 10—50 km. széles,
bolgár földön megtelepedett magyarokból ezen- meglehetsen egyhangú síkság terül el, a bolgár
kíviil uralmuk alá tartoztak a burtaszok (mord- mészk-síkság, amely 3 részre oszlik. A Ny.-i, a
vinok) és azok az arab írók által badzsgaroknak Timoktól a Jantráig nyúló rész 150—200 m. manevezett magyarok, akik a baskiriai erdségek- gas a folyóvölgyektl és alacsony dombsoroktól
ben visszamaradtak s még a XIII. sz. közepén is eltekintve, pusztai jelleg, helyenkint (pl. Rachofenntartották magukat. 920 körül a volgai B. fe- vonál) kietlen. A Janti'ától K.-re a föld 300—500
jedelme Almus a mohamedán hitre tért, innen méterre emelkedik erds, de vízben szegény, Sunevezték a Magyarországba költözött B.-at izmae- men és Szilisztria közti részét Deli-Ormannak
litáknak, böszörményeknek. 969. az oroszok pusztí- (bolond erdnek) hívják. K.-i határa Szilisztriától
tottáka Közép- Volga vidékót,ezen idötájt Magyar- kanyargós vonalat ír a tengerpartig a Batova torországba is nagyszámú izmaelita költözött. A B. kolatáig. K.-re tle a Dobrudzsa, a tenger felé lejegész a XIII. sz.-ig megtartották függetlensé- tösödö (200—70 m.) erdtelén és dombok nélkül
güket, csak a tatárok hódították meg Nagy- szkölköd síkság terül el számos tumulussal ó3

legrégibb örmény föliratok 557-böl, 984 és 986-ból
valók. A még most is található ezüst- és rézpénzek arab és kuflta föliratokkal vannak eUátva
ezeket legnagyobb számban a kazáni múzeumban
láthatni. Pallas, Lépókin, Ricskov, Erdman és más
tudósok tették e romokat tanulmányaik tárgyává.
V. ö. Saint-Martin, Notice et explication des inscriptions arméniennes et arabes de B. (Paris 1839).
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meredek partokkal. A Balkántól D.-re a Tráciai pon át Szereszbe v. Kavalába és
Bíkság van, amelyet a Szakar-planina oszt két

3.

Filippopolból

Rupcsoszon és Akhir-Cselebin keresztül a Lagoni

A

felsó 200—130 m. magas: termékeny
réezxe.
föld borítja ; a Szredna Gora felé emelkedettebbé
(150—215 m.) válik, itt Z^orszke pele a neve. A

öbölhöz V. Gümürdzsinába visznek.
Geológiai váziat. A bolgár mészk-síkság miocén üledékekkel takart, mészk és homokkövekbl
D.-i Tráciai síkság szintén igen termékeny; szá- áll, amelynek Ny.-i részén kristályos kzetek is
mos domb takarja legalacsonyabb a Marica mel- kerülnek felszínre, É.-i részét, a Duna mellékét
lett (40 m.). B. hegyei nem érik el az Alpok v. pedig sok helyen lsz takarja. A Balkán Ny.-i
Kárpátok magasságát. A legnagyobb a Rila pla- részében vannak a legtömegesebben a kristályos*
kzetek, míg K.-i részében kréta-képzdmények a
nina, a Marica, Meszta és Iszker forrásai körül
Ny.-ról K.-nek húzódik mintegy 40 kra.-re és B. leg- túlnyomók. A Balkántól D.-re fekv részekben
magasabb hegycsúcsában, a Muszallában (2930 m.) nagj'obbára kristályos kzetek (gránit, gnájsz,
éri el legnagyobb magasságát. Ny.-ra tle emelke- diorit stb.) alkotják a Sztrandzsa hegységet, a
dik az ország határán az Oszogov pianina, Rujen Tundzsa melletti hegj-tömeget s a Rodopét, ezeket
csúcsával (2253 m.i.TóIük B.-ra SzóÖa mellett áll hasonlóan kristályos palahídak kötik össze egyaz elszigetelt, mindenfell messzirl látható Vitosa részt a Vitosával, másrészt a Szredna Gora kris(2291 m), amelytl ÉNy.-nak terjed a gazdagon tályos tagjaival ez utóbbi a Balkán D.-i lejtinek
tagolt Tm-hegyvidék, a szerb határon lev Lyu- skzeteivel áll összeköttetésben. E részeket
backa planinával (1932 m.). E hegyek között szá- együtt véve nevezik a geológusok ruméliai smos termékeny medence fekszik, amelyeket egy- szárazföldnek. E kristályos hegj-tömegeket sok
mással magas hágók kötnek össze ezek a Szama- helyütt törési vonalak szaggatják meg ilyen a
kovi- medence, a Znepolje v. Tmi -medence (770 Balkán D.-i lábánál elhúzódó meleg források voa Szóíia-Bali Effenditl kezdve ÉNy.-ról
m.), a Grachovo v. Brezniki-medence (750 m.), a nala
Radomiri (6301, a Dupnicai (550), a Szófiai (500) és DK.-nek húzódó sor; tóvábbá a Dzsumaja, Küsza Küsztendili (470 m.). A Timok völgyétl, azaz a tendil, Vranja melletti meleg források vonala,
szerb határtól a Fekete-tengerig húzódik a régiek ügyanily áttörésekre vall a számos és terjedelHalmosa (Hémuszi, a bolgárok Sztai-a pianina- ja mes trachit-kúp, amely a kristályos kzeteken
vagyis a Balkán-hegység (1. o.).
nyugszik. Ilyenek a Rodopéban a Feredzsik-hegyA Balkán D.-i oldalával egyközüen vonul a ség, az Arda forrása körüli hegj^ek, az Arda és
Szredna Gora, a törökök Orta-dagja, az Iszker és Meszta, a Meszta és Kricsünszka Réka közti kúpok
Marica forrásától a Tundzsa azon hajlásáig, ame- stb. A Szófiai-, Zlaticai-medencéket,aGjopszátstb.
lyet Jambolnál tesz meg. D. felé hosszú ágakat a tercier korszakból való diluxiális, sok helyen
bocsát ki. 3 részt különböztetnek meg benne 1. pedig alluviális rétegek takarják. Némelyek köA Ny.-i Szrednát a Kilátói a Topolnicáig ezen zülök, különösen a Szófiai és Kazanliki az egykori
megy keresztül a vasúti vonal, átszelvén az Ichti- tengerfenék jellegét viselik magukon..
mani medencét is 2. a középs Szrednát a TopolVizei. B. egj'edüli hajózható folyója É.-i határán
nicától a Sztrjemenig ebben van a hegylánc leg- a Duna, a Timok torkolatától Szilisztriáig. Többi
magasabb csúcsa a Bogdán (1572 m.) és ebbl vizei mind csekélyek. Ny.-on vannak a Morava
ágazik ki D. felé a Kojun-tepe vulkáni kúpsor 3. a vízterületéhez tartozó Nisa forráspatakjai a Drakeleti Szrednát, amelyet a törökök Karadz.?a-dag- goman-hágón ered Jezsevica és a Ginci mellett
nak hívnak s amelynek keleti vége alacsony dom- fakadó Godecska Réka. Ezektl K.-re van a Balbokká sülyed. A Szredna Gora és Balkán közt kán D.-i lejtöjén a Pirot alatt a Nisavába torkolló
termékeny medencék terülnek el a Zlaticai(700 Viszocsnica. A Duna közvetetten mellékvizei köm.), a Gjopsza (500 m.) és a Tulovszko Pole vagyis zül a kanyargós Timok határvonalul szolgál SzerKazanliki-medence (400 m.), a Szliveni (250 m.) éh bia fell nem jelentéktelen a Lompalánkánál torlegmesszebb K.-re a Kamobadi mocsaras meden- kolló Lom. Ettl K.-re foljTiak a kis Cibrica és az
ceje,amelyetD.-rlaSztrandzsa eltt elterül vul- Ogoszt mind a három a Balkánban ered, míg a
káni hegysor határol. Az utóbbi két medence vá- Szkit a Vráea melléki dombokon fakad. Nagyobb
lasztja el a Balkántól az alacsony erds Sztrand- ezeknél a Rilában ered Iszker. Egymás közelézsát, amely átnyúlik Törökországba és ott éri el a ben tórkollanak a Vid és szem. A Tmovai-BalMagladában (1035 m.) a legnagyobb magasságát kánban több forrásból ered a Jantra, amelyet fels
A Szredna Gora K.-Í végétl D-re, a síkságban folyásában Jermek hí\Tiak. Russze fölött torkolmesszirl láthatók a Monasztir (604 m.) s a Teke- lik a K.-i Lom. A Fekete-tengerbe folyik a kis
bair (418 m.) vulkáni kúpjai. Ezektl D.-re a Ma- Batova Várnánál torkollik a Devnával bvült
riea és Tundzsa összefolyásától kezdve ÉNy.-ról Pro vádi ja: továbbá D.-nek pedig a Kamesija,
DK. felé vonul a 12 km.-nyi hosszú, erds hegyhát, amelynek É.-i forrásfolyóját Ticsa-nak (törökül
a Szakar-planina. Legdélibb hegysége B.-nak a Akiki Kamcsik), a D.-it pedig Luda-nak (törökül
Rodope. A Rilától DK.-re húzódva, az Arda forrá- Deli K.) hívják. Az Égei-tenger vízkömyékéhez
sánál két láncra oszlik, amelyek egyike a határt tartozó Sztruma bolgár területen ered ; itt veszi
követi, a másika pedig az Égei-tenger felé tart. föl a Brezniska, a Pesterszka Rékát és a DragoMeredek É.-i oldala hatalmas látványt nyújt leg- visticát s több kisebb mellékfolyót, Kocserinovómagasabb csúcsai Ny.-on aSzutke(2188 m.) és a nál azután elhagyja a bolgár területet. A Marica a
Karlik (2081 m.). Medencéi közül csak a Csepinoi s Rilában ered bolgár mellékfolyói : a Topolnica, a
a Rupcsoszinak egy része esik B.-ba. A legfonto- Sztrema. a Szazlijka és a jóval nag>-obb Tundzsa,
sabb átjárók is csak ösvények ezek 1. Csepinon amely a Balkán legmagasabb részein fakad, de már
át Razlogba 2. Batakon, Doszpadonés Nevroko- török területen torkollik jobboldali mellékfolyói
;
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az Blidere, a Vcsa s az Oludere. Nagyobb tavak
hiányzanak. Parti lagúnák Várna mellett a Devnai, az Ankialoszi ós a három Burgaszi. A Rilahegységben mintegy 70 kis hegyi tó van a Balkánban legnagyobl) a Kajabas. Mocsarak a Duna, a
Kamcsija, a Közép-Tundzsa mellett, továbbá a
Szófiai, Radomiri és Karnobadi medencékben találhatók. Nagyobb tzegtelepek az Bszilijszko, a
nagy kiterjedés Sztraldzsanszko Blato Szliventöl
K.-re, továbbá a Batasko Blato a Rodopéban.
Az éghajlat aránylag zord; a flórából követ:

;

keztetve,

4-féle éghajlatot lehet

megkülönböz-
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1908-ban be volt vetve búzával 980,000, rozzsal
174,000, árpával 253,000, zabbal 228,000, kölessel 20,000, kukoricával 571,000, rizzsel 2400, olajos és iparnövényekkel 15,500, hüvelyesekkel
73,000, zöldséggel 9000, takarmánynövénnyel
513,000, szUvel 86,000 ha., kertimívelés alatt
állott 27,000, gyümölcsös 7800, rózsaltetvóny
7400 és eperf aültetvény volt 1600 ha. ezeken kívül termelnek pamutot és szezámot is. A föterméke a búza (amiból 1907-ben 240,735 hl.-t exportáltak), amibl legtöbbet termel Rumélia és pedig
Sztara Zagora, Plovdiv, Szliven, Kaszköi, TatarBazardzsikós Burgasz környéke kukoricát Vidin,
Lom, Pleven és Razgrad kerületek. A zöldségtermelés nagyon virágzó, különösen a sík vidékeken leginkább termesztik a nagy zöld paprikát
(Capsicum annum), a vörös- és fokhagymát meg
;

ezek a tenger melléke, a Duna-völgye, a
Tráciai-síkság és a hegyes vidék Jellemz sajátságai B. klímájának a rövid, forró és esben szetavaszi és szi
gény nyár, a rövid, száraz tél,
esk, végül gyors átmenetek és ers különbség a
téli hideg és nyári meleg közt (Szófiában -|- 30" és a kelt; a vándorkertészek fképen Ljaszkovec
19" C). Az esmennyiség Russzeban 685 mm.. környékérl kerülnek ki. A burgonyatermelés
Szófiában tavasszal 187, nyáron 91, sszel 138, újabb idben terjedni kezd és pedig részint eledetélen 70—85 mm. Az éghajlat egyébként egész- lül, részint szeszfözés céljából termelik. Kendert
séges malária uralkodik a Duna mentén, különö- sok helyen, de különösen Szófla és Vranja közt,
sen Vidinben, Plovdivban (Pilippopolban), Bur- lent leginkább a Rodopéban, pamutot Kaszköi kegaszban, st néha Szófia környékén is.
rületben, szezámot a Marica völgyében, dohányt
A flóra és aföldmívelés.B. magas növésfák- (amibl 1907-ben 1215 t.-t exportáltak) számos
ból álló^ erdkben meglehetsen szegény (a Bal- helyen,de f képenKaszköi (kiválókép Uzundzsovákántól B.-ra az egész terület 15— 20''/o-a, K.-Ru- nál) és Dupnica (fkép Kocserinovonál) körül terméliában 60"/o erd), a Deli Ormánon kívül csak a mesztenek. A rózsatermelés B. specialitása kihegyekben vannak: a Balkán É.-i lejtjén (Teteven terjed a Balkán és a Szredna Gora D.-i lejtjén
j.-ban Kotel és a tenger közt) a Sztrandzsán és a Szliventöl Zlaticáig és Panagjuristeig, Kazanlik
Ny.-i Szredna Gorán igazi serdk pedig a Rilán és Karlovo középpontokkal a kivitel rózsaolajés Rodopén. Legnagyobb területeket foglalnak el ból 1906-ban 7098, 1907-ben 5295 kgm. volt. (V.
a tölgyerdk. A lombhullató fák 1000-1300 m.-ig ö. Erödi, A rózsatermelés a Balkán-félszigeten,
nyúlnak föl körülbelül 2000 m. magasságban van Földrajzi Közlemények 1878, 125. 1.). SzöUöt Ruaz erdöhatár. A bolgár flóra els tanulmányozója méliában az alacsonyabb hegj^ek lejtin mindenhazánkfia Janka Viktor volt (1871), öt követte felétalálhatni; legtöbbet Sztara Zagora és Trnovo
Velenovsky Prágából. Szerintök B. fiórájában az kerületekben. Gyümölcsben Küsztendil, Lovecs és
É.-i és D.-i síkföld, továbbá a hegyes vidék flórája Trjavna környéke a leggazdagabb.
különböztetendö meg. Az É.-i síkföldet Várnától
Fauna és állattenyésztés. Vadállatok B.-ban
8 Szilisztriától kezdve Vidinig a steppék növény- a hegyekben még máig is elég számmal vannak
zete takarja Várnától D.-re a tenger mellett a legnagyobb kárt a farkasok okoznak a medvék
pontuszi flóra található nagy területeket lep itt száma nagyon megfogyott sakált csak a tenger
el a vadszöllö (Vitis vinifera L.). Soklíal bujábba mellékén, rókát, borzot és vadmacskát az erdkD-i síkföld flórája nevezetes itt a PnmusLauro- ben mindenfelé találhatni a vaddisznó is néha
cerasus. B. flóráját jellemzi rendkívüli gazdagsága csapatokká verdik a zerge a magas hegj'eken
a következ génuszoknak: Centauroa, Cirsium, él. Számos a ragadozó madár az Aquila fúlva és
Linaria, Scrophularla, Verbascum (sehol Európá- imperialis, a Vultur monachus, Gyps fulvus és a
ban oly gazdagon képviselve nincs, mint itt), Dian- különféle sólyom az éneklk gyérebbek gyakthus, Silene, Trifolium, Buphorbia, Cytisus, Astra- ran megjelenik a Pastor roseus is. A teknsbéka
galus, Ornithogalum, AUium, Crocus, Iris, Thy- csak Ruméliában él. A kígyók közt a leggyakoriabmus, az Umbilliforák, Sedum, Hypericum, Sca- bak a Coluber natrix, a Vipera berus és ammodybiosa, Ranunculus, Orchis, Ophris.
tes. Halakban ós rákokban a folyók gazdagok. Az
A földbirtok B.-ban a török uralom megsznése 1905-iki összeírás szerint volt B.-ban 8.081,816 juh
óta rendkívül feldarabolódott. Mindenki, még a (leginkább Szlivon, Sumla, Küsztendil ós Pleven
szolgák is igyekeztek földbirtokra szert tenni. A környékén), 1.370,201 kecske, 2.167,275 szarvaslatifundiumok (csiflikek) 24 és 240 ha. terület marha, 463,241 sertés (Burgasz és Várna kerüleközt váltakoznak számuk alig éri el a 200-at. A tekben), 536,616 ló, 124,216 szamár ós 11828
kis- és nagybirtokokon egyaránt a föld mívelése öszvér ezenkívül tenyésztenek a mocsaras vidéa legegyszerbb módon történik a nagy birtoko- keken bivalyokat A selyemhernyó tény észtés( 1 907kat nagyobbára bérbe adják a bérösszeg nagyon ben 473 t. gubót exportíiltak) Trnovo, Sztara Zakülönböz a bérl leginkább a terményt felezni gora és Szliven körül a méhészet Várna, Russze,
szokta a tulajdonossal. A Balkán D.-i lejtjón a Szliven és Dupnica körül virágzik.
munkáskézben hiány van a mezei munkát a heA lakosság. B. területe 99,276 km«, lakosaigyi lakókkal, különösen nkkel végeztetik. Az nakszáma 1900-ban 3.744,282, 1905-bon 4.035.615
ország önállóságának visszaszerzése óta a földek (1 km«-re 42), 1910. pedig 4.284,844 volt (egy
megmívelósónek módjában is javulás állott be. km*-re 44). Az 1905-iki összeírás szerint az egyes
tetni
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kerületekre (okrug) a lakosság a következkép

A

kerület

Lakosok

Kfiortendil.

Somén

...

.

—

.

...

.

Bzófla

Trnovo...

'^,«''^

kiní-

1

neve

Pleven
Rosszé

—

mány

,

45
44
60
44

818,666
338,981
378,933
266,323
433,361

46
64

428,7731

X keraiet

Lakosok

neve

száma

\'.inia

305,183

34

Viliin

21G,Ü79Í

49
41
28
41
39

Vrara
iiiu-aiz
,

|

Esik

lkm»-

...'

PlovUiv
...i
Bstsra Zag.

{

285,462
336,978
418,647
430,380

Nemzetiségre néz\'e volt {1910) 3.494,381 bolgár
az összes lakosságnak), 485,038 török
(ll-2«/o, míg 1900. volt 14-2o/o) és 305,425 egyéb
nemzetiség (5-6»/o) ^ bolgárok legtömegesobben
a középen és Ny.-on, leggyérebben a Jautra és a
Pekete-tengerköztlaknak;atörökökleginkábbSu(83'2<'/o

;

;
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engedélyezett ós 1866 nov. 7-én megbirtokába jutott, melyet
1886 végén államosított és ez alkalommal törvényileg kimondatott, hogy a vasutak kizárólag
csakis államköltségen létesítessenek. A berlini
békekötésben vállalt kötelezettség értelmében a
Budapesttl Konstantinápolyig megépítend vasútnak a szerb határon Cáribródtól Szófián át Vakarelig, a területén 102 km. -re átvonuló részét
1887. megkezdve, 1888. Vakarelig meg is építette,
majd a Vakareltl Bellonáig terjed vonal építését is saját költségen befejezte s azt is Sarambey-ig üzembe véve, 1888 aug. 12-én az egész
166 km. vonalat átadta a forgalomnak. A Keleti
Vasutaknak Sarambey-nál csatlakozó 185 km.
vonalát Lubimec-ig (Musztafa Pasa) Kelet-Rumélia területén 1908. zár alá vette és 1909. államosította és így a Bolgár államvasutaknak Cáribródtól Lubünocig (Musztafa Pasa) terjed vonala 351 km.-t tesz ki. Kiépítette még a következ vonalakat Jamboli— Burgasz és Zimniea—
Szliven 138 km. 1890.; Szófia— Kaspitsán 435
áltíil

nyitott

oszlott ines:

:

:

2288 km. vasút

men. Várna és Szilisztria kerületekben, tov. Aitosz,
Karnobad és Ankialosz ruméliai j.-okbau találhatók, a görökök pedig a Fekete-tenger mellett a
cigányok leginkább a Balkán D.-i lejtin, elszórtan azonban mindenfelé találhatók és pedig vagy
vándorolgatva vagy állandó lakóhelyeken. A km. 1895—99. Jasszen-Szomovit 30 km. 1899
spanyol zsidó községek a legersebbek Szófiában, Gebedje— Devna 15 km. 1898.; Szófia -RadoSzamokovban, Dupnicában és Küsztendilben, az mir— Küsztendil Gusevo 99 km. 1898., 1909. és
oláhok a dunamenti keskeny szegélyen tartóz- 1910., Ruszcsuk— Trnovo 130km. 1900.;Lev8zky
Szisztovó 51 km. 1909. Devna— Dobries 58
kodnak. Vallásfelekezetek szerint a lakosság
így oszlott meg 8.346,773 gör. kel., 29,442 róm. km. 1910. Filippopol— Csirpán 60 km. 1910. A
kai, 12,924 örmény-gregoriánus, 5402 protestáns, Keleti Vasutaktól átvétettek: Csirpán— Nova
603,113 mohamedánus (ezek száma is leapadt Zagora 80 km. Timova—Szemenli— Jamboli 106
1900 óta 17-2<»/o-ról 14-9o/o-ra), 37,653 izraelita és km. A vasutak összes kiterjedése 1776 km.
538egyéb;nemszerintférfi2.183,278,n2 101,566.
A vasúti vonalak kiépítése és a vagyonosodás
Bányászat és Ipar. Az egykor jelentékenyebb nagy hatással voltak B. kereskedelmére. Az egybányászat még mindig nem lendült föl az arany- kori országos vásárok, amelyek egykoron Trnovómosás a Rodopéban megsznt barnaszenet szol- ban, Eszki-Dzsumájában stb. a forgalom közép;

:

;

—

:

;

;

;

;

gáltat az állami ])ánya Perniknél (Szófia kerület),

amelyben 1906-ban 161,000 t.-t bányásztak és
egy francia társaság bányája Trevnában vas-,
ezüst-, ólomércek elfordulnak, de nem bányász
szák a vrticai rézbánya 1906-ban 7300 1. rézércet
;

;

pontjai voltak, jelentségüket elvesztették és a
forgalom inkább a vasutak és a tengerpart men-

tén pontosul össze. A külföldi forgalom, különösen a behozatal emelkedben van, miként az
alábbi tábla mutatja

ksó hiányzik tengeri sót fznek
Behozatal
Kivitel
Ankialosznál és Balcsíknál a906-ban 17,000 t.-t).
Meleg ásványvízforrásokban B. gazdag de nyuértéke frankokban
gatem'ópai mintára berendezett fürdk még nin1906
108.474,250
114.573,250
csenek; a loghasználtabb ásványvizek Lödzsa- 1907
124.638,000
126.694,760
K jóiban (Burgasz környékén), Küsztendilben, Ber- 1908
131.388,143
112.346,997
146.624,626
106.681,600
socuél, Kiszárnál, Bánjánál és Krasznovonál van- 1909
nak. Az ipar még jobbára háziipar, amely leginAz 1908-iki forgalom az egyes országok szerint
kább ruházat készítésével, faanyag és br feldol- a következképen oszlott meg
gozásával foglalkozik nagyobb számmal vannak
még a kmvesek. A nagyobb ipartelepek (amelyek legalább 20 munkást állandóan foglalkoztatnak) száma 1904-ben 166 volt 6679 munkással,
ezek közül 117 gépekkel, ill. motorokkal dolgozott, összesen 8976 lóervel. Az élelmezési ipar
szolgálatában állott 57 telep (22 gzmalom, 16
sörgyár, 5 éget, 3 rizshántó, 1 cukorgyár Szófiában stb.), a szöv-fonó iparóban 51, a kémiai iparéban 13, ugyanannyi a briparéban, 8 a fémiparéban és 6 az agyagiparéban. Az e telepeken készített iparcikkek értéke meghaladta a 32 millió
frankot. A legtöbb gyártelep Szófia, Trnovo,
Várna, Burgasz és Plovdiv kerületekben van.
Közlekedés és kereskedelem. A Törökországtól történt elválásakor B. a Ruszcsuktól—
Várnáig egy angol társaságnak még a török korszolgáltatott

;

;

;

;

—

;

;

—
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és bráruk 5887. A kivitel fcikkeinek értéke 1000 frankokban gabonanemüek 7597, szövetek és gubók 6460, él állatok 6437, állati termékek 10,683, brök 3757, rózsaolaj 4266, tov.
gyümölcs, dohány és fa. Az ország legnagyobb
pénzintézete a nemzeti bank Szófiában, Plovdiv,
Russze, Várna, Burgasz és Trnovóban fiókokkal és 10.000,000 leva alaptkével. A távíróvonalak hossza 5263 km., 295 táviróhivatallal.
A telefontelepek száma 13, a postahivataloké 2052.
A hajóforgalom is növekedben van. 1909-ben a
Fekete-tengeri kikötkben megfordult 5923 hajó,
a dmiai kikötkben pedig 8190, amazok 290,413,
ezek 255,678 t. árút hoztak, ill. vittek. A legtöbb
hajó (6054) és hajórakomány (14,849 1.) az osztrákmagyar monarchiából került ki, ezt követte B.
(3554 hajó, 59,194 t. hajórakomány), azután Törökország (1656 hajó, 65,498 t. árú) és Oroszország (1356 hajó, 55,416 t. árú).
Szellemi mveltség. A bolgár kormány a
népnevelésre nagy gondot fordít a legjobban bizonyítja ezt, hogy az újoncok közt az analfabéták száma ersen csökken a bolgároknál 1897-ben
44, 1906-ban már csak 16»/o volt, a zsidóknál 17,
ill.
37o> az örményeknél 20, ill. 6o/o, a törököknél

brök

:

;

;

ill.
93Vo és a cigányoknál 96, ill. 88Vo volt.
iskoláztatás a 8 12 évig kötelez. A népiskolákat a községek állami segítséggel tartják fenn.
1906— 7-ben 4581 népiskola állott fenn 8960 tanítóval és 415,685 növendékkel (257,035 fiú és
158,650 leány), 1907—8. pedig 430,111 tanulóval.
Nagy a haladás különösen az iparosoktatás terén, azonkívül vannak a leányok számára kézimunka és háztartási iskolák. 1907-ben 5 tanítóós 4 tanítónképz, 1 szeminárium, 1 rajziskola,
6 kereskedelmi, 5 szöv, 1 asztalos, 1 mvirágkészít, 3 földmíves, 48 háztartási iskola. A

95,

—

Az

gimnáziumok száma
val,

6393

fiú-

20, 518 férfi-, 129 ntanítóés 5925 leánytanulóval az alsóbb
;

középiskolák száma 199, 793 férfi-,
136 ntanítóval, 15,087 fiú- és 6685 leánytanulóval. Fiskola csak egy van, Szófiában, történelemfilológiai, mennyiségtan-természettudományi és
jogi fakultással 1904— 5-ben 52 tanár, ül. docenssel és 943 hallgatóval, akik közt 112
e fis(3 osztályú)

;

n

;

kolát egy technikai és egy mezgazdasági fakultással egészítik ki. Nyilvános könyvtárak vannak
Szófiában, Plovdivban, Várnában, Russzeban.
Alkotmány és közigazgatás. B. 1908 okt. 5.
óta független és alkotmányos monarchia. A királyi, vagyis cári hatalom az elsszülöttség szerint azon család fórfiágában örökös, amelyet a
nagy nemzetgylés megválasztott. Az állami alaptörvény az 1879-1^ trnovói nagy nemzetgylésen
megalkotott és 1893 máj. módosított alaptörvény.
Eszerint a lakosok közt rendi különbség nincs. A

a nemzetgylés (narodno
szobránje),ezegy kamarából áll, amelyben minden
20,000 lakos után közvetlen ós általános választás útján egy követet választanak. A fejedelem-,
a regensválasztás, az alkotmányi'evizió ós a területátengedés joga a nagy nemzetgylést (velíko
narodno sz.) illeti meg, amely kétszeramiyi képviselbl áll és Trnovóban, míg a kicsiny Szófiában tartja üléseit. Képviselvé választható minden bolgár állampolgár, aki Imi és olvasni tud

törvényhozó

testület

ki

-
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vannak véve a papok, a tényleges szolgálatban

lev katonák

és azok, akiket a bíróság polgári jogaitól megfosztott. Az uralkodó a végrehajtó ha-

talmat a nemzetgylésnek felels miniszterei által gyakorolja. A minisztériumok száma 8 éspedig
kül- és kultuszügyi, belügyi, közoktatásügyi,
pénz-, igazságügyi, hadügyi, kereskedelem és földmívelésügyi, végül közmunka- és közlekedésügyi. Közigazgatás szempontjából B. kerületekre
(okruge, 1. fentebb) és ezek járásokra (okolija) van
felosztva. A kerületek élén kinevezett elljáró
(upravitel) áll, a járások élén pedig a szintén kinevezett nacsalnik. Az upravitel mellé van rendelve a kerületi tanács, amely választott tagokból áU s a francia conseils généraux mintájára
van szervezve. Az ország pénzügyei elég rendezettek. 1910-ben a bevételek 153.169,460 levára
(frank) és a kiadások 153.097,088 levára rúgtak.
A kiadások
tételei
államadósság 33 millió,
hadügy 38'5 millió, belügy 106 millió, közoktatásügy 18-3 millió, pénzügy 8"3 millió és közmunkaügy 233 millió leva. Az államadósságok
összesen 484"9 miUió levát tesznek ki.
Hadereje. Az 1908. évi védtörvény szerint a
hadsereg kiegészítése az általános védkötelezettség alapján történik és tart a 20-tól a 46. életévig, vagyis 26 évig. Ebbl a tényleges és tartalék hadseregben a gyalogság 20, a többi fegyvernemek 19 évet töltenek a fennmaradó 6, illetve 7 évi szolgálat a népf ölkelésnól rovandó le.
Azonkívül háború idején behívhatok még a 17
20 évesek is. A mohamedánoknak szabadságukban áll magukat a hadmentességi adó lefizetésével a hadkötelezettség alól felmentetni, kivándorlás esetén azonban a hadmentességi adót tíz
évre egyszerre kell kiflzetniök. A többi szolgálatképtelenek évi 10—1000 franknyi hadmentességi adót fizetnek. Tényleges szolgálati id: a
gyalogságnál 2, a többi fegyvernemeknél 3 év.
A fegyveres er a tényleges hadseregre, a tartalék hadseregre és a népfölkelésre tagozódik. Ezeknek hozzávetleges létszáma háborúban tényleges hadsereg 8000 tiszt, 230,000 ember, 50,000
ló, 9000 málhás állat; tartalék hadsereg
2000
tiszt, 90,000 ember, 7000 ló, 2300 málhás áUat
népfölkelés 1000 tiszt, 55,000 ember, 1000 ló
azonkívül még pótcsapatok 500 tiszt, 8000 ember. Háború esetén a tényleges hadseregbl alakul a) három 3 3 hadosztályból álló hadsereg ;
minden hadosztály áll 2 gyalogdandárból, minden dandár 2 négy zászlóaljas gyalogezredbl,
9 gyorstüzel ütegbl, 2 lovas századból, 1 utászzászlóaljból és a szükséges intézetekbl és vonatokból b) egy lovas hadosztály, mely 2 dandárrá
tagozódik minden lovas dandár két 4—4 lovas
század erej ezredbl áll ej 18 tarack üteg d)
27 hegyi üteg e) a szükséges mszaki és vártüzér alakulások. A tartalékhadsereg felállít háború esetén: 9 tartalékdandárt, melyek mindegyike 2 tartalókezredbl alakul. A népfölkelés
72 zászlóaljat állít fel. Ez utóbbit nem számítva,
a
hadsereg létszáma 216 zászlóaljra, 36
géppuskás századra, 37 lovas századra, 153 ütegre,
11 mszaki és 3 vártüzérzászlóaljra tehet, melyeknek ütközetlétszáma 232,000 embernek, 6000
lovasnak és 720 lövegnek felel meg. A tényleges

f

:

;

:

:

:

:

;

:

—

:

:

;

;

;

;
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;
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vannak Szófiában, Plovdivban és Russzeban 10—10 bíróval; a kerületi
bíróságok (okrzsno szdiliste) száma 23, 3—10
biróvaí. Egészen 1000 frankig a magánjogi pe-

(apelati\Tio szdiliste)

rekben a békebirák (mirovij szdija) ítélnek számuk: 93. A bolgár alkotmány szerint minden
vallás, amennyiben az állam tön'ényeibe nem ütközik, szabadon gyakorolható. A bolgár- ortodox
egyház az állami egyház, ezt a püspökök szinódusa kormányozza ; a püspökségek száma 7. A
püspököket a püspökség választói által kijelölt
két kandidátusból a szinódus nevezi ki. A bolgár
kolostorok közül a legtekintélyesebb és leggazdagabb a rilói Szt. János-kolostor. A görögöknek 5
eparchiájuk, az örményeknek 1, a róm. katolikusoknak 2 püspökségük van. Mindezeket, valamint
a mohamedánusok muftijait és a zsidók frabbiját
az állam fizeti.
;
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hadsereg gyalogsága áll 36 gyalogezredbl, ezek
mindegyike i zászlóaljból és 1 géppuskás századból. A tényleges és tárta K'kliadsereg gyalogsága
8 mm. ünnéretU Mannlicher-puskákkal van felfegyverezve, a népfölkelés számára 50,000 drb
Berdan II. fegj-ver áll rendelkezésre. Lovasság
l gárda-, i sor- és 6 közönséges lovasezred;
fegyverzetük a 8 mm.-es Manulicher-karabély.
Tábori tüzérség: 9 tábori tüzérezred, melyek
mindegyike 3 osztályból s ezek ismét 3—3 ütegbl állanak; anyag: 75 cm. rméret Canetrendszerü gyorstüzel ág^Tik 4 mm.-es védöpáncélokkal. Azonkívül van még 3 önálló hegyi tüzér osztály, mindegyike 3—3 üteggel s ezek 6—6
löveggel újabban még 9 gyorstüzel hegyi üteget rendeltek Schneider creuzoti gyárában. Vártüzérség : mintegj- 200 darab régibb és újabb kelet ostromágyú, tarack, mozsár stb. Mszaki
csapatok: Három 6— 6 századból álló utász zászlóalj, egy 3 századból álló távirózászlóalj és egy 5
századból álló hidász zászlóalj fegyverzetük a
Berdan dragonyos puska állandóan feltzött szuronnyal. Vonat : 9 vonat zászlóalj. Egészségügy
9 egészségügyi század. Lszer : lfegyverenként
150 s azonkívül a zászlóalj -málhásálíatokon még
50 töltény a lszerintézetekben 100 töltény fejenként. A lovasságnál karabélyonként 60, forgópisztolyonként 36 töltény. Gyorstüzel tábori lövegenként 477 töltény ezen belül a shrapnelek
és robbanó gránátok aránya 4 l-hez hegyi
lövegenként 400 töltény. Élelmezés : a gyalogosnál 3 napi adag, az ezred vonatán 2, a hadosztály vonatán további 4, összesen tehát 9 napi
élelmi adag. Országerdítés Vidinben egy körítvény (Enceinte) és' egy földmüvekbl áUó öv a
régi bolgár erd-négyszögnek. Szilisztria— Ruscsuk- Sumla— Várna, már alig van katonai értéke. Szófiának az Iszker balpartján egy 7 földálló öve van. Szli\Tiicának egy 7 fél állandó erdbl álló központi mentsvára (Reduit) és
azonkívül a szerb határ felé elretolt földmvei
vannak. A török határ mentén erdítmények
egyáltalában nincsenek.
Igazságszolgráltatás és egryházi ügryek. Az
igazságügyi szervezet az 1880 máj. 25-iki törvényen alapszik. Szófiában a 12 tagból álló « legfbb
semmít szék» az igazságszolgáltatás egyöntetsége fölött rködik. Föiebb\1teli törvényszékek
:

:

Indalom. Kanitz, Donaa-Bolgarien n. der BaUun, 3 kötet,
187.'í
79; De Laveleye, La Péninsule des Balkans,
2 kötet, Bruxelles 1886; Jireéek, Das Kürstenthnm Bal?»rien, Wien 1891 Frana Josepb, Prinz v. Battenberg, üie rolkawirthschaftliche Bntwickelnng Bulgariens v. 1879 bis nir
Gegenwart, Leipzlg 1891 Lax A. B., Die BaUcaniialbijuel.
Freibnrg i. Br. 1887 Toula P., Reisen u. geoiogische üntersncbangen in Balgarien, Wien 1890; BeitrXge inr antikén
Geographie u. Bpigraphik v. Balgarien a. Rmnelien (MonatsLeipzig

—

;

;

;

bericbt der königl. Akademie der Wissenscbaften lu Berlin
1881 máj. 12-röl szóló ülés, 343 169. lap). Lamouche, La
Bolgarie dans le passé et le présent, Paris 1898 Velenovsxky
Kryvosiev A., Karte BalJ., Flóra Balgarica, Prag 1891 ;
gariens a. der angrenaenden LSnder (1,-^20,000. Filippopol
1893); Dicey, A peasant state, an acconnt ofBu Iparié 1894,
London 1894 : Durastel. Annuaire international de la Bolgarie, 1898-tól ; Delaunay, La Balgarie d'hier et de demain.
Gabernatis, La Balgarie et les Balgares,
Paris 1907

—

;

:

Firenze

1899; Qeneralkarte v. Mittelearopa 1:750,000
réssek hiányzanak), kiadta a bécsi luUonai

(B.-ból egyes
földr. intézet.

Története. B. legrégibb lakói a thrákok. A
rómaiak az országot Kr. u. 6. Moesia néven tartománnyá tették és 375-ig bírták. Ez évben Valens császár a hunok elöl menekül nyugati gótokat fogadta be, kik azután m^ukhoz ragadták a
hatalmat. Nemsokára hunok és szláv törzsek prédájává lett, mígnem 679—680. a finn-ugor eredet bolgárok szállották meg a tartományt, mely
azóta nevket viseli. A régi B., mely 680-tól
1019-ig fennállott, több hatalmas fejedelemmel
dicsekede tt.Hyen volt a harcias Krumkhé^n (800—
815, 1. 0.), Boris khán fölvette 864. gör. kel. rítus
szerint a kereszténységet és azóta Mihálynak nevezte magát 870. pedig az új keresztény bolgár
egyházat a konstantinápolyi patriárchának vetette
alá, aki viszont a szláv nyelv használatát az istentiszteletnél megengedte. Simeon khán s utóbb cár
(893—927) nagyhatalom fokára emelte B.-ot a
Balkánon. Röviddel trónralépóse után ugyan csapás érte, amennyiben a VI. bölcs Leó bizánci császárral szövetkezett magyarok hadait legyzték,
székhelyét és országát kifosztották. A megalázott
Simeon azonban bosszút forralva, a bessenykkel
szövetkezett, akik a magyar lovashad távollétében az etelközi táborban visszamaradt nket,
gj'ermekeket és öregeket megrohanták és leöldösték. A magyarok elvonulása óta Simeon országát a Rodopéig és Pindusig terjesztette és övé lett
Thrácia, Makedónía és Thessalía É.-i fele s Epims
egy része. Még Konstantinápolyt magát is két ízben szorongatta. Szerbia és a bizánci császár évi
díjat küldtek szétvárosába Preszlavábaíma: Eszki
Sztambul). Azonfelül a bolgár érseket függetlenítette a konstantinápolyi patriárcha fenhatósága
alól, felvirágoztatta az ó-szlovén irodalmat (1. o.)
és mindezek fejében a bolgárok és görögök cárjának címezte magát. Pia, a békés Péter cár (927—
969) a bogomil szekta (1. Bogomilok) következtében B. két részre szakadt. A keleti orsz^ot (Dunamelléki B. ós Thrácia) Tzimiszkesz János 970.
a bizánci császársághoz csatolta. A nyugati B.-ot
az Ochridában székel Sziszmanidák kormányozták 963— 1014-ig, amidn IL Basilios császár
B.-ot meghódította és leigázta. Sok ezer bolgár
fogolynak kitolatta szemeit és így védtelenekké
tette (1. IL Basilios, a bolaáröl). B. immár görög
provincia rangjára sülyedt. A szolgaság 1186-ig
tartott, amidn Péter és Asen testvérek (1. Asen)
B.-ot felszabadították és a Duna mentén az 1186—
1393-ig fennáUott harmadik B-ot alapították.
;
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Kálóján öecsük (1196—1207) elfogta

I.

Balduin

bizánci császárt és Drinápolyig lióditott, III. Ince
pápától pedig kir. koronát kapott. II. Asen cár
(1218—41), II. András királyunk veje alatt B.
visszanyerte egykori (Simeon korabeli) terjedel-

Az

új,

Bolgrárország
rokonszenves fejedelem június 8-án vo-

Tmovóba, a következ nap pedig megesküdött az alkotmányra. Azután megalakította
els minisztériumát, konzervatív s orosz érzelm
nult be

politikusok körébl. Oroszország mindamellett
megvetette megütközéssel tapasztalta, hogy az általa felszalábát, de a szomszédok, köztük Imre magyar ki- badított bolgár nép függetleníteni szeretné marály ellen folytatott állandó küzdelmek gyöngítet- gát befolyásától. Ezóta a cár elhidegült, st nemték az országot, Asen halála után IV. Béla kirá- sokára haragját is éreztette B.-gal. Más tekintetlyunk unokaöccse, Kálmán, majd (1246) ennek ben a radikális többség (Karavelov pártja) megmég gyermeköccse, Mihály következett (1255), hasonlott Sándor fejedelemmel. Elvégül Sándor
aki a magyar feuhatóság és nevezetesen Rasz- az alkotmány megszorítását elkerülhetetlennek
tiszláv (1. 0.) fenhatósága alatt állott, iigy hogy látta és ez ügyben (1880 jan.) Szt. -Pétervárra
IV. Béla a B. Idrálya címet is használta, Mihály is utazott, ahol azonban terveirl lebeszélték.
pedig Rasztiszláv leányát vette uöül. Mihály meg- Hazatérte után tehát a mérsékelt radikáUs Gankov
öletése után Rasztiszláv vette föl a bolgár cár elnöklete alatt koalíciós minisztériumot alakított,
címet. 1285. körül B. Ny.-i részeit Dusán szerb de még ez évben (dec. hó 29-én) Cankov minisztercár hódította el, míg az ÉK.-i részen tatárok ga- elnököt elmozdította, a kamarát feloszlatta és a ferázdálkodtak. A legveszedelmesebb ellenfél azon- jedelmi hatalom öregbítéséhez fogott. Követelte
ban a török lett. I. Murád szultán már 1366. tette nevezetesen, hogy a nemzetgylés
7 évre rendkívüli hatalommal felruházza, hogy a szükséges
III. Sziszmant adófizetjévé. Nagy Lajos gyzedelmes hadjáratai és a bolgár bánság alapí- reformokat megalkothassa. Az 1881 jún. 4-iki ostása könnyítettek ugyan egy ideig (1367—93) B. tromállapot közepette megválasztott képviselsorsán, III. Sziszmán öccse, Stracimir hbérese ház óriási többsége az alkotmány-revíziót helyeis lett Lajos királynak 1393-ban azonban Bajazid selte és Sándort a rendkívüli hatalommal felszultán Trnovót, 1394. pedig Vidint (Bodont) ruházta. Ámde az örökös pártoskodásokat és fonkerítette hatalmába és a két B.-i fejedelem, III. dorlatokat nem birta leküzdeni. Cankov és pártja
Sziszman ós Stracimir mint földönfutó halt meg az orosz fökonzulban, Hitrovo-ban (1. o.) akadt
idegen földön. B.-nak Zsigmond király által ter- hatalmas pártfogóra. Sándor végre megunva a
vezett felszabadítása Nikápoly mezejón 1396. ku- cselszö vényt, Szt. -Pétervárra sietett a cárhoz, ki
darccal ért véget, csakúgy mint I. Ulászló alatt erre Hitrovo-t szabadságolta, B. ügyeinek meg1444. a várnai hadjárat.
vizsgálásával pedig Szobolev és Kaulbarsz SánB. 485 évig viselte a török igát. Jobb módú csa- dor tábornokokat bizta meg.
ládjai török hitre tértek, de az alsó nép hü maradt
Sándor visszatérése után (1882 jún.) új miniszgörög vallásához. Végre 1875. megtelt a szenve- tériumot alakított, miniszterelnökké és belügydések kelyhe és a bolgárok fegyvert ragadtak. miniszterré megtette Szobolev orosz tábornokot,
A törökök ugyan vérözönbe fojtották a felkelést Kaulbarszt hadügyminiszterré, míg Grekov az
Bulgárián atrocities), de éppen ezzel siet- igazságügyi tárcát kapta. Az 1882-iki választások
(1.
tették Anglia, Oroszország és más nagyhatalmak konzervatív többséget eredményeztek, ámde most
közbelépését. 1876-ban Konstantinápolyban kon- az orosz tábornokok a bolgár miniszterekkel haferencia gylt egybe, melyen a nagyhatalmak két sonlottak meg, úgy hogy Sándor kénytelen volt
autonóm bolgár tartomány alakítását hozták ja- három bolgár minisztert elbocsátani. Ezek már
vaslatba, amit azonban a porta elvetett. Erre most bosszúból emlékiratban közhírré tették, hogy
a csökönyösségre Oroszország magára vállalta a a két orosz tábornok B.-ot orosz tartománnyá
bolgárok felszabadítását, kiknek érdekében meg- akarja átalakítani és hogy a hadsereg magasabb
indítá az 1877—78. véres háborút, mely a san- állásait kizárólag oroszoknak juttatják. Ebben
stefanói békére vezetett (1878 márc. 3.). A berlini nagyobbrészt igazuk is volt, st az új orosz ügykongresszus e békekötést módosítván, a Balkán- viv, Jonin ezredes, nyíltan Sándor ellen agitált.
tól É.-ra elterül bolgár földet és Szófia környé- Minden jel arra mutatott, hogy Sándor fejedelem
két felszabadította a török iga alól a Balkán- vagy föltótlenül engedni lesz kénytelen az orotól D.-re fekv Kelet-Rumóliában lakó bolgárokat szoknak, vagy a cár megbuktatja. Karagyorgyeugyan továbbra is adófizet török alattvalók sor- vics Péter, a montenegrói fejedelem veje (a mossára kárhoztatta, de ez utóbbiak számára is köz- tani szerb király) volt kiszemelt utóda.
igazgatási autonómiát ós keresztény vallású korSzobolev engedetlensége és magatartása végre
mányzót eszközölt ki a portánál. 1879 febr. 23. arra bírta Sándort, liogy öt elbocsássa (1883 aug.)
nyilt meg Dondukov Korzakov orosz herceg, ós hogy B.-ból való távozásra szóUtsa fel. Szobolev
mint ideiglenes kormányzó alatt Trnovóban az azonban nem tágított, Jonin pedig ultimátumot
els bolgár nemzetgylés, mely Dondukov ter- adott át a fejedelemnek, mely szerint Sándor rendvezete nyomán B.-t alkotmányos örökös mon- kívüli hatalmát leteszi és a kormányt a két orosz
archiává tette. Maga az alkotmány a lakosság tábornoknak átengedi; ezenfelül egybehívja a
csekély mveldési fokához mérten túlságos sza- nagy nemzetgylést az alkotmány módosítása
badelv volt. Követte ezt az idkíizben megválasz- céljából. Az elszigetelt Sándor kénytelen volt entott rendes képviseli kamara gyülekezése, mely gedni. Csakhogy az orosz diadal korai volt, mert
egyhangúlag Baftenberg Sándor (1. o.) herceget a szept. 4. egybegytílt nagy szobránje Grekov
emelte a fejedelmi székbe, aki a felajánlott trónt felszólítására az oroszok sérelmes beavatkozása
ellen fordult és a következ tartalmú feliratot foI. Sándor néven elfogadta.

mét Asen még az Adria mellékén
;

is

t

;

;

—
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gadta el «Az ország egyhangúlag kívánja, hogy
a rógi (traovoi) alkotmány a Sándor fejedelem által
szükségesnek vélt módosításokkal ismét életbe
lépjen és hogy az ország teljes függetlensége
megint helyreálllttas8ék.» A kijátszott orosz tábornokok erre beadták lemondásukat ós visszatértek hazájukba Sándor fejedelem pedig még
ugyanazon napon, szeptember 6. Cankov elnöksége alatt koalíciós minisztériumot alkotott, moly
a helyreíillított tmovoi alkotmányt módosítá. Az
orosz kormány ugyan látszólag megnyugodott a
dologban, de azért boszút forralt.
1885 szept. 18. keleti Ruméliában felkelés tört
ki, melynek vezérei Rumóliának B.-gal való egyesítését írták zászlajukra. A bolgár nemzet annyira
rokonszenvezett a felkelkkel, hogy Sándor
kénytelenségbl a hadsereg mozgósítását elrendelt<3, és szept. 21. Pilippopolba indulván, a két
ország közötti uniót kimondotta. A nagyhatalmak
azonban (Anglia kivételével) a berlini szerzdés
ezen megszegése ellen tiltakoztak, az orosz cár
pedig Sándort orosz tábornoki rangjátéi megfosztotta. Szerbiában és Görögországban vérszemet
kaptak és szintén területi nagy obbodást követeltek.
Milán szerb király B. zavarát a maga javára
akarta fordítani és nov. 13. megokolatlanulB.-nak
háborút izent. Ezen szerb-bolgár káború-nak, mely
mindössze 1885 nov. 13— 28-ig tartott, Szerbia adta
meg az árát. Nov. 16—19. Szlivnicánál a bolgárok Milánt csúfosan megverték és a meghátráló
szerbek sarkában Szerbiába hatoltak ós Prrot városát megszállották. A szerbek csakis Bécs közbelépésének köszönhették, hogy Sándor fejedelem
nov. 28. fegyverszünetet, 1886 máre. 3. pedig
végleges békét kötött velük, még pedig a status
ante quo alapján. Idközben a bolgár kormány
a portával is kiegyezkedett az április 5. szerzdés értelmében a szultán ugyanis beleegyezett, hogy a mindenkori bolgár fejedelmet 5—5
évre keleti Rumélia kormányzójává fogja kinevezni. Ezzel tehát a két szomszéd ország egyik
leghbb óhaja, a bolgár unió, testet öltött ós a ruméliai képviselk (számra 91) a bolgár nemzet:

;

;

gylésben foglaltak helyet. A bolgár nép túlnyomó
többsége hálás szívvel emlegette Sándor, a «szlivnieai hös» nevét.
Ezek a fényes sikerek újra felkeltették lU. Sándor orosz cár haragját ós az orosz zsoldon él
pánszláv bolgár izgatók és a radikálisok most

sem hagytak

fel

almamunkáikkal, összeesküvés

támadt, melyben néhány megvásárlóit tiszt is
résztvett. 1886 aug. 8. éjjel Grujev rnagy és
Bonderev kapitány a fejedelem hálószobájába hatoltak és pisztolyaikat Sándor meUnek szegezve,
lemondásra kényszerítették. Aztán katonai fedezt alatt Keni határvárosba vitték. Mindez néhány
óra alatt, kevesek tudtával történt. Mihelyt az
ország a merényletrl értesült, ellenforradalom
támadt, melynek vezére, Sztambulov, a kamara
elnöke, Sándor fejedelmot visszahivta. Sándorerre
szept. 3. tényleg vissza is tért és a nép örömrivalgásátél kisérve, újra bevonult Szófiába. De politikai hibát tett. Ruszcsukból trónját táviratilag a
cár rendelkezésére bocsátotta. A cár azonban ezt
az ajánlatot visszautasította s a levelezést njálváDosságra hozta s így Sándort kompromittálta.

—

Sándor erre szept.
otthagyta.

A
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véglegesen lemondott és B.-ot

kormányt egyelre háromfej kormányzó-

ságra bízták, mely mellé Radoszlavov elnöklete
alatt átmeneti minisztérium alakult. A régensekre
(els sorban Sztambulov) súlyos feladat nehezedett
Kaulbarsz Miklós tábornok, az orosz ügynök vakmer módon izgatta a népet a régensek ellen.
Végre megnyílt október 29. a nagy nemzetgylés.
Az orosz kormány titkon Leuchtenberg herceg ér-

dekében f áradozott,mí g nyíltan Dadian mingrelial
herceget ajánlotta fejedelemnek. A nemzetgylés
azonban Valdemár dán herceget (a cár sógorát)
választotta fejedelemnek. Csakhogy ez a cár intésére a választást elutasította. A nemzetgylés
erre 1887 júl. 7. Koburg-Koháry Ferdiruínd
herceget választotta nagy többséggel bolgár fejedelemnek, aki a választást Ebenhöchben elfogadta
és aug. 28. Trnovóban az alkotmányra megesküdött.

Oroszország tiltakozása következtében egyelre
szultán, sem a nagyhatalmak Ferdinándot
el nem ismerték. Mindamellett uralma rövid idö
alatt szilárd gyökeret vert, és B. békés fejldésnek
indult. Ferdinánd legerélyesebb támasza Sztambulov miniszterelnök vala, ki orosz orgyilkosokkal
szemben is rettenthetetlenül vezette az államhajót
és az izgatókat és összeesküvket a legerélyesebben fékentartotta és Hitrovo ármányait Európa
eltt leleplezte. A szept. 5. megválasztott kamara
óriási többsége helyeselte ugyan Sztambulov
magatartását, de a leálcázott orosz párt dühében
orgyilkosságokra vetemedett, melyeknek Vulkovics, a konstantinápolyi bolgár diplomáciai ügyviv sBelcsev pénzügyminiszter áldozatul esett. A
gyilkosok ez ízben is Oroszországba menekültek,
mely ket ki nem szolgáltatta, do megkerült cinkostársaikat Sztambulov felköttette. Ferdinánd
fejedelem 1893febr. 12. Firenzében Bourbon Mária
Lujza hercegnvel, Róbert pármai ex-herceg leányával tartotta kézfogóját. Az ország örömmel
fogadta az eljegyzés hírét, a dinasztia megszilárdításának zálogát látván benne.
Bár Ferdinánd fejedelem nagy hálával tai-tozott Sztambulovnak, idvel ez mégis terhére vált
és lehetetlenné tette az orosz cárral való kibékülést. Ezen okokból 189-4 márc. 30. Sztambulovot
(1. 0.) az orosz párt örömére elbocsátotta. Utóda,
Sztoüov nagyobbára Sztambulov ellenfeleibl
szemelte ki kabinetjét, egyúttal pedig elkészít
B. és fejedelmének kibékülósét Oroszországgal.
Sztambulov (1895 jul. 15.) orgyilkosok keze alatt
elvérzett, ellenségei, a számkivetésbl hazatér
oroszpárti Cloment metropolita érsek és Cankov
befolyásos állásokhoz jutottak. A fejedelem, az
1894 jan. 30. született Boris herceget (anyja,
nagyanyja Koburg Lujza 8 az összes rokonok,
valamint a pápa ellenére) gör. kel. rítus szerint
kereszteltette meg és magát II. Miklós cárt kérte
fel fla keresztapjának, aki kérelmét meghallgatta
és Ferdinándot végre elismerte fejedelemnek.
Ezzel Ferdinánd trónját végleg megszilárdította.
Mosta szultán is elismerte fejedelemnek. Szintúgy
a többi nagyhatalom.
A török-görög háború napjai alatt Sztoilov
Makedónia és Tesszália annektálását tervezte,

sem a

;

—
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ezt ellenezték. Már bukóa keletruméliai vasút tervezett megvétele öt és társait elsöpörte, 1899 jan.
31. Utódja, a mérsékelt Grekov korántsem vált
be Oroszország oly buzgó uszályhordozójának,
mint elde.
A Grekov-kormány az 1899-iki választásokban
nagy többséget nyert, mely az államadósság konvertálását és a keleti vasúttal kötött szerzdést
jóváhagyta. Az sz beálltával azonban Grekov
utóda Ivancsov lett. Alatta Tenev pénzügyminiszter a pénzügyi válság orvoslása végett a földadó
helyett a terményekben fizetend tizednek behozatalát követelte, amibe a szobránje bele is egyezett a tisztek és a tisztviselk fizetését 7«/o-kal
megnyirbálták, Ferdinánd fejedelem pedig önként
mondott le civillisztájának felérl. Összesen 9
milliót takarítottak meg. Ivancsov után (1900
dec.) a miniszterelnökség Petrov tábornok kezére
szállt, de mert a febr. elején megejtett választásokban a kabinet kudarcot vallott, is visszalé-

ámde a nagyhatalmak
félben volt,

midn

;

pett,

mire Karavelov alakított kabinetet. Az

új

kabinet a Makedóniában garázdálkodó bolgár
emigránsok üzelmeivel szemben semleges álláspontra helyezkedett és Paprikov, az új hadügyminiszter, el is tiltotta az aktiv katonákat a
makedón ligában való részvételtl de a felzak-

h

;

közvélemény
maradt a makedón ügyhöz
és 60 radikális képvisel Szarafov alatt nyíltan
is pártját fogta a fölkelk bizottságának.
Miután a szobránje 1901 végén az ú. n. «dohányrégie-kölcsön»-t leszavazta, Karavelov 1902
elején beadta lemondását. Most a Cankov-párti

latott

Danev

alakított kabinetet, ki új választás útján
teremtett magának többséget. Sok huza-vona után
sikerült végre 125 milliónyi kölcsönt megkötni.
Közben a szobránje az Ivancsov-minisztériumnak
néhány tagját (Ivancsov, Radoszlavov, Toncsev és
Tenev) vád alá helyezte, mely pör 3 miniszter
elitélésével ért véget.

delem jun.

Megelzleg Ferdinánd feje-

— ez alkalommal els ízben — Danev-

Bolgrárország:

az a hír lepte meg Európát, hogy Ferdinánd fejedelem Trnovóban saját hatalmából Bol-

5.

gárországot és Kelet-Bumeliát királyság rang-

jára emelte és a szultán fenhatóságát véglegesen lerázta. Megelzleg Ferdinánd megnyerte
I. Ferenc József beleegyezését, aki ugyanakkor
csatolta véglegesen Boszniát és Hercegovinát az
osztrák és magyar monarchiához. A legközelebbrl érdekelt fél, Törökország, tiltakozott ugyan a
történtek ellen, de fegyverhez egymagában nem
nyúlhatott. Néhány hónappal utóbb pedig belenyugodott ama szerzdésbe, mely szerint a B.
részérl Kelet-Rumélia fejében (különben sem)
fizetett évi adóról lemond, továbbá, hogy B. 82
millió frankot fizet Törökországnak végkielégítés
címen. Alig hogy a szobránje ezt a szerzdést
jóváhagyta, Oroszország elsnek sietett Ferdinándot hivatalosan is új móltóságában elismerni,
aki azután nejével Szt. Pélervárott és Konstantinápolyban, majd Brüsszelben, Londonban és Parisban, végül Cetinjében tett látogatást.
1911-ben két esemény foglalkoztatta B.-ot:
több Sztambulov-párti volt miniszter ellen indított
vádkereset (mely még nem érte végét) és a Malinov-kabinet visszalépése. Malinov vonakodott a
fejedelem hatalmának öregbítésére célzó törvényjavaslatokat a nagy nemzetgylés eltt indokolni.
Ez az 1911 márc. végén utódjául kinevezett Gesov-nak vált feladatává.
Irodalom. Engel J. Ch., Gesch. d. Bulgarei, 1797 ; Safarik
Slavische Alterthümer, 1837 ; Boué, La Turquie d'Europe,
1840; Blanqui A., Voyage en Biilgarie. Paris 1843; Hilferding, Gesch. der Serben n. Bulgaren, oroszból ford., 2 köt.,
1856 és 1864; Brótos, La Bulgarie ancienne et nioderne,
Peterbourg 1856; Barth H., Reisen durch das Innere dor
Türkéi. 1864 ; Drinov 8. Marin, Bolgár egyháztörténet
A
bolgárok störténete, 1869, és A Balkán-félszigetnek a szlávok által történt gyarmatosítása, 1871 (bolgárul írt, sok tekintetben úttör munkák)
Jirecek Konst., Bibliogr. de la
littératnre bulgare, Wien 1870 ; Hahn J. G., Reise durch das
Gebiet d. Drin u. Wardar, Wien 1869; Dumont, I^es Bu!gares, Paris 1873, 2. kiad. ; Lejean, Voyage en Bulgarie, 1873 ;
Kanitz, Donau-Bulgarien n. der Balkan, 3. köt., 3. kiad. 1882 ;
és Reisen in Sud-8erbien u. Nord-Bulgarien, Wien 1868
Gladstone, Bulgárián horrors, 1876 Jirecek Konstantin, Gesch.
des bulgár. Volkes, Prag 1876 (magyarul 1. alább) ; Drandar
Le prince Alex. de Battenberg,
A. G., Cinq ans de régne
Paris 1884, és Les causes occultes de la question bulgare,
Paris 1887 Zahn A., Der Kampf der Bulgaren und ihre Nationaleinheit, Leipzig 1886, és Aus bulgarischer Sturmzeit,
1886; Tuma, Die östl. Balkanhalbinsel, Wien 1886; Sobolev,
Der erste Piirst von Bulgarien, Leipzig 1886 Qopcevic Szpiridion, Bulg. u. Ostrunielien, u. o. 1886 Koch Adolf, Fürst Alex.
V. B., Darmstadt 1887 (Koch udvari papja volt Sándornak)
Charles le Rey, Souvenirs politiqnes et militaires de Bulgarie, Paris 1887 ; Samuelson, Bulgarien, London 1888 ; Maoh
rnagy, Klf Jahre Balkan, Breslau 1889 ; Möller, Der serbischbulg. Krieg, Hannover 1886 Battenberg Ferenc József herceg
(1. 0.), Die volkswirtschaftliche Entwicklung Bulgariens von
1879 bis znr Gegenwart, Leipzig 1891 Marin P., Bulgares et
russes vis ávis le triple allience, Paris 1891 ; Cholet, Btude
sur la guerre Bulgaro-Serbe, Paris 1891 ; Lamouche, Das
Pürstentum Bulgarien, Wien 1891, franciául is megjelent;
Jirecek Konst, Das Pürstentum Bulgarien, Wien 1891;
Rausch K., B., Seine wirtschaftl. u. finanzielle Entwicklung,
Wien 1892 ; Duerf, Die bulg. Rente, u. o. 1893 Leonow, Oeheime Dokumente der Russischen Politik in Bulgarien, Berlin
1893 ; Dicey, A peasant state, an account of Bulgarie, London 1894; Beckmann, Die Wahrheit über Bulgarien, Ijeipzig
1898; Drenkoff, Die Steuerverháltnisse Bulgariens, Jena
1900
Dnrastel, Annuaire internat. de la Bulgarie (18Ö8
óta évenk.); Wlachoff, Die landwirtschaftliche Entwicklnug
Bulgariens, Sofia 1907
De Lauuay, La Bulgarie, Paris
1907; Moustapha Nedjraidin, Völkerrechtliche Entwicklung
Bulgariens seit 1878, Bonn 1908; Woigand, Rumftnen u.
Aromunen in Bulgarien, Leipzig 1907; Chauníer, La Bulgarie. Étude diplomatique. Paris 1909; Bousquet, Hist. da
peuple bulgare, u. o. 1909 ; Drandar, La Bulgarie sous la
P.

J.,

;

;

;

vel együtt Szt.-Pétervárott járt, ahol Lambsdorff orosz külügyminiszter a cár nevében a makedón-liga megfékezését követelte. Erre Danev
1903 febr. a makedón ligát feloszlatta, 3 héttel
késbb pedig a ligát következetesen pártoló Paprikov eltávolítását követelte, amitl azonban Ferdinánd idegenkedett. Danev tehát márc. be-

adta

lemondását. Hosszúra nyúló válság után
Petrov tábornok alakított máj. 19. új kabinetet,
mely a portát igyekezett a ruméliai bolgárok javára engedményekre rávenni. A nagyhatalmaknak egyre csittító szavára hajló Ferdinánd fejede-

lem húzódott a hadizenettl és beérte egynéhány
miniszter kicserélésével (1904—5). 1906-ban Petrov is távozott és Fetkov lett utóda. Midn pedig
Petkov 1907. orgyilkosságnak esett áldozatul, a
Sztambulov-párti Qudev (a szobránje elnöke)
nyerte el a hatalmat. Ez évben tartotta az özvegy sorsra jutott Ferdinánd eljegyzését Eleo-

nóra

reuss-köstritzi

hercegnvel.

A makedó-

mozgalom Szarafov megöletése óta némileg lecsöndesedett. Az 1908. év ismét kabinetválságot érlelt. Gudev helyére a demokrata
Malinov lépett, aki Makedónia számára autoniai

nómiát ós keresztény kormányzót követelt. Okt.

;

;

;

;

;

;

;

;

;
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prince Férd. I., u. o. 1909; Petkoff, La presse en Bulga1910; Abadjeff, Dio Handelsbeziebun^en Bul^ariens, Leipzig 1910; NikoltschofT, Das Bildungswesen Bulgariens (hivatalos mO), a. o. 1910; Wood^i, The daní;er
zone of Burope, London 1911 Ruland, Geschlchte der Bulgaren, Berlin 1911.
Magyar vonatkotáauak: Jirecek K., A bolgárok története,

rie, a. o.

;

magy.

Mayer Reasö, Nagybecskerek 1889;

ford.

Wertner

Mór, Qlossen zur bnlgarischen Zaren-Oenealogie, Ungar. Revae
1890, és A délsiláv fejedelmi családok származása és története, Temesvár 1890. V. ö. Turul, 1891, 48. 1.; Szabó K.,
A bolgár háború, Üj M. Mui. 1868 és Kisebb tört. munkái
L 99 Knkuljevic, Észrevételek e cikkhez, Margalits, Repertórium, l. 93 Schafarik és Palacky, A bolgár háború koráról,
Klaic, Nagy Simon bolBotka a Századokban 1878, 343.
gár cár, Vienac. 1877. évf. Balascev, ÜJabb adatok a bolMagyar-bolgár
gár háborúról, Byzant. Zeitschrift X.
Cssaeköttetések, Századok 1898, 118.; Nagy Lajos és a
Thallóczy L., Nagy
bulgárok, Századok 1898, 119.
ÍAioa és a bulgár bánság, u.o. 1900. V. ö. Jorga, Gesch. des
osmanisohen Beiches, 1. 830 sk.: Huber Alt., Ludwig d.
Orosse n. dle ungar. Vasallenlánder, Archív für österr.
Gesch. 66 köt. A nikápolyi csatáról és Zsigmond király
bolgár hadjáratáról (I. o.) szintúgy az L Ulászló és avar;

;

;

;

;

;

;

;

Boliac

hér szín, karcsú termet, lábatlan lárva, mely
már tizenegy nap múlva bebábozódik a bábból
11 nap múlva kikel a bolha. Télen a bolha fejldése tovább tart (6 hétig). A rövid fejldési idszak ós a nstény petéinek nagy száma magyarázza meg, hogy miért szaporodik e rovar oly
gyorsan. Legjobb szer ellene a perzsa rovarpor és
a folytonos tisztaság.
A kutyabolha (Pulex canis, Curtis) abban különbözik az elbbitl, hogy feje ós eltora tüskés.
Életmódja hasonló az elbbihez. A homoki- vagy
fekélybolha (SarcopsyUa penetráns L.) Dél-Amerika trópusi és szubtrópusi vidékein az ember lakása közelében honos. Megtermékenyített nsténye emlsállatok és az ember bre alá furakodik, fleg az ujjak közé és a köröm alá s ezáltal
viszketést, st genyes gyuladást okoz. A hím úgy
táplálkozik, mint a többi bolhafaj. "V. ö. Kohaut
;

R., Magyarország bolhái (Állattani Közi. II., 1903,
25—46. lap, III tábla); Ritserna, Vers. einer
Bolgár pénzek, 1. Délszláv pénzek.
Bolgár szöll, erdélyi, fehérszemü csemege- chronol. üebers. d. bisher sich. benannt. Arten d.
szöllöfajta. Fürtje középnagy, laza, bogyói na- Gattung Pulex (Zeitschr. f. d. ges. Naturw., LIII.
gyok, kerülékesek, sárgászöldek, a napos oldalon köt., 1880, 181-185. 1.); Rothschild N. C, Contrib.
to the knowledge of Siphonoptera (Novit.Zoolog.,
barna pett>'ekkel húsa ropogós. Középérés.
Bolgártelep, kisk. Torontál vm. nagyszent- V., 1898).
miklósi j.-ban, (1910) 721 bolgár, német és magyar
'Eo\Yi'a.T&k6)ii(Amphipoda),Si gyrsrákok egyik
rendje. Testük oldalt összenyomott, küls pánlak. u. p. Keglevichháza, u. t. Óbessenyö,
céljuk meglehets puha, szaru- v. bmemü feBolgár unió, 1. Bolgárország.
Bolgrád, város Besszarábia orosz kormányzó- jük leggyakrabban szabad, sokszor azonban az
ságban, a Jalpuch-tó É.-i végében a Jalpuch folyó els, néha még a második torszelvénnyel is összenál csatáról szóló irod.

;

;

;

gyrbl

áll az utolsó potroha tor 6—7
szelvény önálló, kicsiny. Két pár csápjuk közül
az els hosszabb a másodiknál, amely gyakran
hiányzik is. A tor 7, a potroh pedig 6 lábpárt viBolhabogár (áUat), 1. Haltica.
sel, amely utóbbiak közül 3 pár úszó-, 3 pár elBolhaf (növ.), 1. Pulicaria.
lenben ugrólábpár. A torlábakon találjuk a kopolBolhák (Aphaniptera, Siphonoptera, Pulid- tyúkat és a költöüreget alkotó lemezeket. Idegdae, állat), a rovarok egyik kis csoportja, melyet rendszerük agyducból, garatgyrböl és 10—20
egyes rendszerezök külön rendnek tekintenek, pár dúcból álló hasducláncolat szemeik összemások pedig a legyek (Diptera) rendjébe oszta- tettek. Kopoltyúkkal lélekzenek. Szívük a hátnak. Testök oldalról kissé összenyomott, fejk oldalon fekszik. Váltivaruak a ni ivarnyílások
kicsi, szájrészeik pedig szívásra és szúrásra mó- az 5-ik torlábon vannak a hím ivamyilások az
dosultak szipókájukat a fels állkapocs és a fels utolsó torgyrn nyílnak. Fejldésük egyszer.
ajak alkotja, az alsó állkapocs (maxilla) pedig Édes- és tengervízben egyaránt élnek, részint
kósszer és a br átvágására alkalmas. A tor 2. szabadon a növények között, részint élsködnek.
és 3. izén az elcsenevészett szárnyak nyomai lát- Legtöbb fajuk a hideg tengerekbl ismeretes; edhatók. Lábaik közül a hátsó pár a leghosszabb és dig 600-nál több fajt írtak le. Hazánkban csupán
ugrásra igen alkalmas. Lárváik lábatlanok. Mind- aGammaridae családnak vannak képviseli, még
nyájan vérrel táplálkoznak. Eddig 80-nál több pedig a Gammarus és Niphargus nembl összesen
fajuk ismeretes; hazánkban 11 fajukat észlelték. 5 faj él hazánkban különösen gj-akoriak friss
Közönségesebb fajai A közönséges bolha (Pu- forrásvizekben és kutakban rendesen színtelelex irritans L.) vöröses vagy sötétbarna, csak- nek és oldalt úsznak.
nem fekete szín és 0*2 - 04 cm. hosszú. Feje
Bolhás, kisk. Somogy vm. nagyatádi j.-ban,
csupasz, elöl gömbforma, szeme aránylag nagy, (1910) 1073 magyar lak. vasúti megálló u. p. ós
lábai pedig ers sertékkel vannak fedve. Bábja u. t. Somogyszobb.
tojásalakú, kezdetben fehér, késbb sötét szín.
Bolhö, kisk. Somogy vm. barcsi j.-ban, (1910)
A közönséges bolha csak emberen élsködik és 1828 horvát és magyar lak., postahivatallal u. t.
kiválóan .szereti a meleg helyeket míg állító- Babócsa.
lag azÉ.-i sarkon hiányzik, addig száma dél felé
Boli, B. járás székhelye Kasztamuni kisázsiai
haladva egyre szaporodik. Ugró lába igen nag>' vilajetben, a B.-szu mellett, termékeny vidéken,
segítségére van hirtelen helyváltoztatásaiban. A 10,000 lak., posztókószítéssel és brgyártással.
megtermékenyített nstény hosszúkás tojásdad B. a régiek Claudiopolisa helyén áll a törökök
petéit a padló repedéseibe, porba vagy szemétbe 1324. foglalták el
1668. földrengés dúlta föl.
laelyezi. Különösen kedvez tenyészésére a nedves
Boliac (esKad: — ak) Cézár, román íi-ó, szül. Bukafiirészpor, melyben a néphit szerint a bolha ma- restben 1813.,megh. 1880. Mint költ kisebb helyet
gától támad. A petébl hat nap alatt kikel a fe- foglal el az irodalomban; munkásságának. értéke
(i897) 12,388 nagj^obbára bolgár lak.,
akik élénk gabonakereskedést folytatnak. 1856—
1878-ig Moldvához tartozott.
Bolha, 1. Bolhák.
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azonban a politikai s táa'sadalmi téren keresend.
Egész életében egyike volt azon román államférfiaknak, akik az oroszok ellen körömszakadtáig
küzdöttek. Részt vett az 184;8-iki forradalomban is

Bolivár

kab államtitkára lett, de a trónkövetel sikertelen skóciai partraszállása után B.-t elbocsátotta.
1723-ban

I.

György kedvesének közbenjárásá-

val visszatérhetett Angliába és birtokait visszas ezért kénytelen volt elbb Konstantinápolyba, kapta, de politikai pályájának vége szakadt,amiért
majd Parisba menekülni. Müvei Operile lui Cesar Walpole miniszterelnököt több röpiratban keméMeditatiuni nyen megtámadta. Pontosabb iratai: DissertaB. (1835) ; Matüda (dráma, 1836)
tion on parties és Idea of a patriot king (1738)
(Elmélkedések társadalmi költemények, 1842)
Poesii noí (1847) Poesii na^ionale (1847) Des- Letters on the study of history (számos kiadásban),
pre archeologie. Cuza fejedelem alatt, aki a mely az angol deizmus történelmében korszakot
kolostorok vagyonát szekularizálta, ö vizsgálta alkot, és melyet Angliában ateista irányzata és
meg a monostorok legnagyobb részét s tapasz- államfelforgató tanai miatt szigorúan eltiltottak.
talatai alapján Irta a Mánástirile Inchinate e. Összes müveit kiadta Mailet (London 1753—54, 5.
müvét. Rosetti lapjának, a Rominul-nak hosszú kötet és számos új kiadásban). V. ö. Noorden,
ideig politikai cikkírója volt; cikkei külön is Lord Bolingbroke (Historisches Taschenbuch, 6.
megjelentek: Culegere de mai multe articoli kötet, Leipzig 1882); Brosch, Lord B. (Frankfurt
(1861). Szerkesztette a Curiosul, Buciumul s a 1883) Hassal, Life of Viscount B. (London 1888)
Trompeta CarpajLlor c. lapokat.
Sichel, B. and his times (1901—2, 2 köt.); B. és
II. Rákóczi Ferenc (Márki Sándor monográfiája,
Boli barlang, 1. Bol vára.
Boliling v. Buleleng, Báli sziget (1. o.) fhelye. 3 k. 332 1.).
Bolintineanu (ejtsd :—aiii.o)Diinitrie,Tomé,n költ,
Bolin, Wilhélm, flnn filozófus és irodalomtörténetíró, szül. Szt.-Pétervárott 1835 aug. 2. szül. Bolintiuban, Romániában, 1826., megh. u. o,
Helsinkiben (Helsingíorsban) kezdte tanulmá- a Panteliraon kórházban, a legnagyobb nyomorban
nyait 8 ott nyert tanári széket 1870. 1873. az 1872 szept. 1. Tanulmányait Bukarestben kezdte
egyetemi könyvtár igazgatójának nevezték ki, a Szt. Száva kollégiumban. Már akkor kezdett
miután nagy tanulmányutat tett volt Svéd- verselni s a Golescu testvérek, látván az ifjúban
Német- és Franciaországban és Belgiumban. a kiváló költi tehetséget, kiküldték Parisba, hogy
Németországban Feuerbach Lajossal ismerkedett ismereteit ott gyarapítsa. De Parisban nem volt
meg, kihez lelkes híveként csatlakozott. Svéd maradása, mert a 48-as idk is hazaszólították.
nyelven írta A család (1864), Európa állami élete Részt vett a forradalomban, és ezért számzték.
s a filozófia polít. tanításai a XVI. sz. óta (2. köt. Mikor újra hazajött, Cuza megtette kultuszmi1868—71) c. müveit. Német nyelven is sokat irt. niszternek. B. sokat utazott, különösen keleten.
(Die Entwicklung des FamiUenbegrüts bis zur Bejárta Palesztinát és Egyiptomot. Utazásait
Reformation 1860; Leibniz ein Vorbote Kants több kötetben megírta: legérdekesebb román
szempontból az Utazások a makedóniai románok
1864 Die Lehre von der Willeusfreiheit 1868
Über Ludw. Feuerbachs Briefwechsel und Nach- közt cím, mert ez az els mimka, amely alalass 1877
1891. egy újabb müvet Feuerbach- posabban foglalkozik a makedóniai románokkal
ról, Mvel a személyes érintkezés megszakadása és szokásaikkal. Irt igen sok történelmi költeután élénk levelezésben áUott. 1894-ben meg- ményt s két regényt is Manuil és Elena címen.
jelent tle Spinosa, Ein Kultur- und Lebensbild. Mint költ egyike a román irodalom kiválóbb
Kiadta Shakespeare müveit (1889) s egy vígjáté- költinek ; Florile Bosf orului c. kötetében a kelet
csodás világát annyi elevenséggel s oly ragyogó
kot is írt (A király gyámfia, 1882).
Bolingbroke, Henry SaintJohn,viscount, an- képzelettel festi, mely az «Ezer egy éj "-re emlégol államférfiú, bölcsész és történetíró, szül. 1678 keztet. Hazafias költeményeiben er ós lelkesedés
okt. 1., megh. Batterseaben 1751 dec. 12. Oxford- lüktet. Van több drámája is. Nevezetesebb munban tanult s miután a kontinenst beutazta, kái: Cintece §i plingeri (Dalok és panaszok),
egyideig igen léha, kicsapongó életet élt. 1701- Legende §i basme nafionale, Poesii vechí si noí,
ben az alsóházba választották, hol fényes szó- Bátaliele Rominilor, Conrad, Serieri dramatice
noki tehetsége révén hamar híressé lett. Bár a stb. Versei francia fordításban is megjelentek
tory-párthoz tartozott, 1704-ben Marlboroughtól Brises d'orient (1866) címen. V. ö. Nagy Károly,
elfogadta a hadügyi minisztérium vezetését, de B. költészete (Kolozsvár 1898); Bopescu Bmih&n,
a whigek onnan már 1708. kiszorították. Most B. (Bpest 1892).
két évig tanulmányokkal foglalkozott, azonban
Bolivár, 1. 1908-ig egyik departamentoja KoAnna királynövel összeköttetésben maradt. A lumbia délamerikai államnak.
2. B., tartoszellemes írót és világflt ledérsége és könnyelm- mánya Ecuador délamerikai államnak Chimbosége dacára sokan kedvelték. Az 1710-iki tory- razo és Los Rios közt az Andokban, 43,000 lak.,
minisztériumban elnyerte a külügyminiszteri tár- Guarand (1. o.) szókhellyel.
3. i?., Venezuela
cát és miután 1712. Saint-John báróvá és B. egyik állama Brit-Guayana, Brazília, az Orinoko
vi8count-tá nevezték ki, 1713. a közvélemény és az Apure közt, 372,447 km- területtel, (iw?)
ellenére megkötötte az utrechti békét. Oxford gr. 57,675 lak. Szókhelye Ciudad B. (1. o., azeltt
bukása után megbízatást nyert egy új miniszté- Angostura). 4. B., város Kolumbia délamerikai
rium alakítására, de Anna királyn négy nap államban a Cordilla Occidental és Central közt
múlva bekövetkezett halála után megint elbocsá- Almaguertl D.-re, 3000 lak., jelentékeny pamuttották s mivel felségsértéssel, a Stuartokkal való termeléssel.
titkos összeköttetéssel vádolták, 1715 márciusBolivár, 1. Bolíviai aranypénz h 10 boliviano,
ban Franciaországba menekült, ahol III. Ja- súlya 16,253 g.. finomsága 0-900, értéke 44-81 K.
:
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2. B. Az 1879 márc. 31-iki törvény szerint ma
Venezuelában az aranyórték egysége
2 korábbi
korábbi venezodecimo
1 franc. 100 B.
iano, súlya 32-258 g., ílnoms^a 0900, értéke
94 77 K.
BoÜTar, Simon, szabadsághöe, ki a délamerikai gyarmatokat a spanyol járom alól felszabadította (El Libertador), szül. Caraeasban 1783 jún.
24-. régi nemes és gazdag spanyol családból, megh.
Santa Martában 1830 dec. 17. Nagybátyja, de
Palacios márki, Madridban és Parisban iskoláztatta. Parisban B. Humboldt Sándorral s Bonplandnal is megismerkedett 1809-ben meglátogatta az
Egyesült-Államokat csodálkozással látta ez ország virágzását s föltette magában, hogy Wa-

=&

=

=

;

—

Bolívia

U

Irodalom. Colleccion de docomentes relativos a
via pnblica de Ubertador de Colombia Peru y Bolivia. Simon B. (Caracas 1826, 28 kötet): Correspoadancia generál de Libertador Simon B. etc. ikiad. Larrazabel, 2. kiad. New York 1866, 2 kOt)
Larraaabel, Life o( Simon B. (Madr. 1866);id. Bojas, Simon B.,
Madrid 1883 ; Deberle, Hiiitoire de 1 Ámériqne da Snd, Paris
1884 ; Schryver, Esquisse de ia rie de B., Bruxelles 189>J.
V. ö. a2 egyes államok történetát.

BoUvar mellképének rendje. Venezuelai érdemrend, melyet 1854. Caraea.sban az akkori közMonagas alapított Bolivár tisztea spanyol uralom alól való felszabadulás
emlékére. Jelvénye: Bolivár mellképe kék keretben sugaraktól körülvéve, hátlapján a köztársaság címerével.
Bolivia (Bepublica Boliviana), Dél-Amerika
egyik köztársasága a d. sz. 8"— 22° 50' és a ny. h.
53o_73o 20' közt (1. Amerika cikknél Dél-Amerika térképén). Nevét Bolivártól kapta azeltt
Fels-Peru volt a neve. Határai É.-on és K.-en
Brazília, D.-en Paraguay és Argentína, DNy.-on
Chile, Ny.-on Peru és CMle. Paraguayon kívül az
egj-edüU délamerikai állam, amely nem határos
a tengerrel. Területe 1.334,200 km«. A Peru és
B. közti határvillongás, az Acre nev vitás terület ügyében Argentína elnöke 1909. mondott
ugyan ítéletet, de ezt a felek nem fogadták el és a
kérdést közvetlen tárgyalásokkal intézték el 1909.
Felszíne. B. njTigati része Amerika legmagasabban fekv országa keleti része sík föld. É.-ról
D. felé az Andoknak porflr, trachit és konglomerátokból álló lánca (közepes magassága 4600 m.)
vonul rajta végig. A Gualatieri vulkánt magában
foglaló hegycsoporttól D.-re az Andok két ágra
oszlanak a nyugati, a Serrania do Huatacondora
ós a K.-i, Cordillera de Sililicara, amelyek a 3860
m. átlagos magasságú Pampa do Huasoo-t és
Pampa do Chacarillat zárják körül s a Mino-csomóban egj-esülnek. Ettl D.-re újra szétválnak a
magasabba K.-i lánc; ebben vannak az Aucasquilcha (6172 m.) hegy, az OUagua (5587 m.), az
Atakama meg a LlaÜajaku (6200—6400 m.) vulkánok középs része, a Cordillera Reál nem oly
tömeges, de magasabb (közepes magasság 4701 m.),
ezen gránitból álló részében emelkednek a legmagasabb csúcsok, a Nevado de Sorata (6488 m.), az
Illimani(6771 m.). 80km.-nyi hosszúságban csíiknem megszakítatlan lánca húzódik a hóval takart
hegyeknek. Magassága dacára a Cordillera Reál
nemszolgál vízválasztóul. Sicasica és Cochabamba
közt van a Colquiri hegycsomó és ettl 600 km.-re
a Jaquegua-csomó. A kett közt legalább 30 csúcs
emelkedik a 4600 m. fölé. A hegység csak a Jaquegua-csomótól kezdve lesz alacsonyabbá. Az
Andok két láncát több helyen keresztágak kötik
össze, amelyek a B.-i fensíkon magasan fekv medencéket zárják körül. A Llica-Salinas-lánc a fensíkot D.-i és É-i. részre osztja. A Cordillera Reál
K. felé is több ágat bocsát ki, amelyeken, mint
pl. az Andakahuai-Cordillerán közel 6000 m. magas hegj'csúcsok ülnek és még a híres Cerro de
Potosi is 4890 m.-re emelkedik. Mindezen hegyektl K.-re terül el a délaraeriliai nagy síkság,
amelyen nagj'obbára ÉNy.-ról DK. felé húzódó
társasági elnök,
letére, s

shington példáját követve, fölszabadítja hazáját
az idegen járom alól. Midn Venezuela Mü'anda
alatt 1810. fegyA'ert fogott a spanyolok ellen, a
junta Londonba küldte, ahonnan 1811. nagy fegyverkészlettel tért vissza. De a felkelés leveretett
és B.-nak menekülnie kellett Az 1812— 15-iki
felkelésnek, valóságos élet-halálharcnak, B. volt
a lelke. 1812 szept. állott a felkelk élére.
Caracas felszabadítása után (1813 aug. 4.) a nép
Venezuela fölszabaditójaként üdvözölte s az 1814
jan. 2. összehívott nemzetgylés megersítette
diktátori hatalmában. Azonban nemsokára a spanyolok elöl Cartagenába keUett menekülnie, mire
Új-Granada szolgálatába lépett. A granadai kongresszus fvezérré választotta, de a spanyol Morillo ell (1815 márc.) Jamaica és késbb Haiti
szigetére kellett menekülnie, ahol honfitársaiból
új sereget toborzott, mellyel 1816 dec. 6. Margarita
szigetén kikötött. Lrmen hí\'ta egj'be mint a venezuelai köztársaság feje a kongresssoist, ideiglenes
kormányt is alakított és proklamálta a rabszolgaságeltörlését.Két évi szerencsés harcok árán a hálás kongresszus 1819. B.-t a Venezuela, Új-Granada és Ecuadorból alakított Kolumbia köztársaságnak elnökévé mlasztotta. Erre B. átkelt a
Kormllerákon s felszabadította 1821. Új-Granadát a spanyol iga alól, majd pedig 1824—24. AlsóésFels-Perutsl825. azúj állam: Bolívia köztársaság is B.-ra ruházta a diktátori hatalmat. 1826banRVenezuelában elnöki méltóságáról lemondott
ugyan, de Kolumbia 1828. majdnem korlátlan hatalommal mint diktátort ültette az elnöki székbe.
Ez években B. különösen arra törekedett, hogy
az összes délamerikai államok között véd és dacszövetséget hozzon létre, de az e célból összehívott
panamai kongresszus nem alkotta meg a remélt
uniót 1827 óta B. népszersége némileg megingott, st ellenfelei élete ellen összeesküvést is szttek. 1827 aug 17. Peruban is élethossziglani elnökké választották de midn a boli\nai kongreszszussal oly akotmánj-t (Code Boli\1ano) fogadtatott el, mely az alkotmányos szellem híjával volt,
azzal kezdték vádolni, hogy egyeduralomra törekszik. Peru hadat izent a kolumbiai diktátornak,
Venezuela pedig az Unióból kilépett. B. erre az
1830. Bogotába összehívott kongresszuson elnöki
méltóságáról leköszönt, mely alkalommal a kongresszus hálája jeléül 30 ezer piaszter évi díjat gránitból álló dombsorok vonulnak végig.
szavazott meg neki. Néhány héttel késbb váratVizel. A körülbelül 100,000 km« terület B.-i
lanul meghalt. Hamvait Caracasba vitték, ahol a fensilmak É.-i részén van, 3842 m. magasságban
szabadító emlékének diadalívet emeltek.
a Titicaca-tó, amelynek területe 8400 km« és
;
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mélysége néhol 218 m. Ennek lefolyása a Desaguadero az Andok láncának irányát követi és
320 km. hosszú folyás után a Pampa- AuUagasba
(v. Popo, Kondo, Orui'o-tóba) torkollik. Ennek lefolyása, a rio Lauca Ahuira, a Cienega Coipasa-t
táplálja, amely tó azonban a száraz évszakban
csaknem egészen kiszárad. A B.-i fensík D.-i részében szintén sok a ki-kiszáradó sós tó és mocsár, legnagyobb a Pampa de Sal, amelynek vizei
gyakran 7850 km^-nyi területet foglalnak el.
Amily szegény B.-nak magasan fekv része vizekben, olyan gazdag a sík része. Az Amazon vízrendszeréhez tartoznak: a rio Bénivé egyesül
rio Caca és rio de la Paz, a rio Béni és Mámoréból alakuló Madeira és annak mellékvizei a
Guapay, a San Miguel, a Blanco, a Guapore. A La

:
:

-

Boiivia

1908-iki becslés szerint 2.049,083. Az egyes deill. territóriumok szerint a követ-

partamentók,

kezképen
A

oszlott

meg

departamento, ill.
territórium neve

La Paz
Cochabamba

Az 1900-iki

Az 1908-iki

összeírás
szerint

becslés
szerint

445,616
328,163
326,615
209,592
204,434
102,887
87,081
33,180
10,000

..

Potosi

Santa-Craz
Chnquisaca
Tarija

..

_

Oruro
,_
... ..
El Béni
Territóriumok
Összesen

516,914
380,669
377,713
243,127
287,143
119,439
99,854
37,330
36,984

1.74t,568

2.049,083

I

:

Plata rendszeréhez tartozó folyók nem oly gazdagok vízben köztük a legnagyobbak a Pilcomayo
és mellékvize a Pilaya.
Éghajlat, termékek és fauna. B.aforróégöv
alatt fekszik alacsony részei tehát nagyon melegek a magasabb részek felé a hmérséklet csökken. A 3900 és 5260 m. (ez utóbbi a hóhatár) magasság közt fekv vidék a Puna brava, amelyen
nagyon gyér a lakosság s a földet nagyobbára
csak a Mareta nev moh takarja. Itt láthatók a
vikunya, a láma, az alpaka. 3350 m. 3900 m.-ig
terjed a Puna-vidék, amely kevésbbé hideg itt
már termesztenek burgonyát, rozsot, különféle
zöldséget a fa nagyon gyér láma- és juhnyájakat nagy számmal tartanak. A Pima vidékhez
számítják az Andok Ny.-i száraz lejtjét is. A harmadik, már sokkal melegebb zóna a Cabacera
de Valle ez a legegészségesebb és legnépesebb
itt terenmek bven az európai gabnaf élek. 2920
és 1620 m. magasság közt van a Medio Yunga
és erdk hazája
vidék, a gyümölcsök, a
alatta terülnek el a Yungas, ahol kávét, kakaót,
pamutot, rizst, vaníliát, fahéjat, cukornádat, banánát, ananászt és mindenféle más trópusi növényt termesztenek. A Yungákon örökös a tavasz és az év minden szakában esik az es. Fölebb azonban novembertl márciusig terjed az
ess évszak. B. gazdag gyógyító növényekben
különösen értékes a kinafa (Cinchona calisaya
Wedd). Az állatvilág gazdag fajokban a tró;

;

;

:

;

;

;

:

;

szU

;

pusi Amerika csaknem minden állatja feltalálható
benne, számosak a különféle majmok (Ateles, Mycetes stb.) a vámpírok, pumák, jaguárok, pekarik
stb.B. ásványországi kincsekben a leggazdagabb
aranyat sok helyen a folyókból mosnak aranybányák La Paz departamentóban vannak, leggazdagabb a Quebrada de Sta Rosa-i (Sta Cruz departamentóban). Pontosabbak ezeknél az ezüstbányák (Porco, AuUagas, Portugalete leggazdagabb
a Potosi-i), amelyek évenként 10 milió unciát ter;

;

;

;

melnek. Az ónércek bányászata mind nagyobb
fontosságra tesz szert leggazdagabbak az Oruro
és Potosi departamen tokban lev bányák az évi
termelés 40,000 t.-rarúg. Gazdag rézbányák van:

;

nak a Desaguadero mentén (évi rézérctermelés
2000 t.). Ezenkívül találni B. hegyeiben bizmutot, antimoniumot, boraxot, ólom-, cinkércet,
sót stb.

Lakosság, ipar, kereskedelem. Az 1900-ki
összeírás szerint a lakosok száma 1.744,568, az

Az

összeírás szerinti
lakosokból
920,864, azaz 50'9''/o indiánus köztük legnagyobb
számmal vannak a kiosua és ajmara törzsbl valók
az elbbiek nyelve van ez slakosok közt
leginkább elterjedve ugyanezen, azaz az andoperui családhoz tartoznak még a Béni fels völgyeiben lakó következ kisebb törzsek az apoliszta-k, maropa-k, takana-k, mosszetene-k és jurakar-ok; a pampa-családból valók a mojo-k,
akik amazoktól É.-ra az erdkben laknak a Madeira és Paraguay közti vízválasztó környékén
a csikito-k, Cochabamba és Tarija departamentókban a guarani-k, a San Miguel partjain pedig a guarajo-k laknak. A korcsok száma volt
486,018, azaz 26-7<'/o. a tiszta fehér börüeké
231,088, azaz 12-7<>/o, a négereké 3945, azaz
0-2lo/o és az osztályozatlanoké 170-936, azaz
9'4<'/o. A 7 éven felüli lakosokból volt mezgazdasággal foglalkozó 564,000, iparral foglalkozó
890,037, keresked 55,521, tudományos pályán
lev 49,647, háziszolgálatot teljesít 36,285, bányász 12,625 és mvész 3106. Az idegen országbeliek száma 7426, akik közül 2072 perui. A bevándorlást és letelepedést megkönnyíti a kormánynak 1906 márciusában kiadott rendelete. A nem
róm. kat. lakosok száma 24,245. A megraívelt
területet 4.940,000 acrere becsülik a földmívelés
módja azonban még nagyon kezdetleges. Kivitelre különösen kávét, kakaót, kinafát ós kaucsukot termelnek kávé és kakaó különösen La Pazban és Cochabambában, kávé El Béniben és Santa
Grúzban, kaucsuk a territóriumokban. El Béni,
Santa Cruz és részben La Paz meg Cochabamba
departamentókban terem
az utóbbiból 1905.
1691 m. t.-t exportáltak. Az ipar csaknem kizárólag a házi szükségletek fedezésére dolgozik. A
külkereskedelem fképen Arica, MoUendo, Antofagasta, Suarez, Villa Bella és Bahiában bonyolódik le és leginkább németek kezében van. A behozatal értéke volt sterling fontokban 1906.
a
2.806,980, 1907. 3.031,810 ós 1908, 3.394,385
kivitelé; 4.452.360, 4.026,520 és 3.770,624. A behozatalban a túlsúly pamut-, gyapjuiparcikkekre,
gépekre, vasárukra, borra, szeszre és ruhákra
esik. A kivitel legtöbb értéket képvisel cikkei
ón (2.474,064), ezüst (644,648), réz (113,452), bizmut (28,200). kaucsuk (432,166) és arany (4738
st. font értékben). Legnagyobb értéket képvisel a
külkereskedelem Németországgal, azután Angliával, az amerikai Egyesült-Államokkal, Chilével,
Francia-, Olaszországgal ós Belgiummal. A for1900-iki
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galom szolgálatában állanak a Titicaca-tó és a
hajózható folyók (Béni, Maniore, Madeira stb.),
amelyeken gzösök járnak. A kész vasúti vonalak (hosszúságuk 1908-ban 1129 km.) AntofagastaUjuni-Oruro, Ariea-La Paz, MoUendo-Puno, honnan gzhajó megy Guaquiig ós onnan ismét vasút

La Pazig. Tervben és félig épülfélben vannak
La Paz(via Lluta)-Corocoro;Oruro-Viaeha; OruroCochabamba Oruro-Potosi Potosi-Tupiza La
Paz-Port Pando Madeirát a Mámoré vei összeköt
;

;

;

;

vonal

;

Santa-Cruz-Port Suarez

;

végül Tupzából

egy vonal az argentínai vasutakhoz.
nalak hossza (1908) 6087 km.
Alkotmány és közlgazgratás.

A telegráfvoA

B.-i alkot-

eszerint a törokt. 28-ról keltezett
vényhozó hatalmat a szenátus és a képviselk
háza gyakorolja amaz 16, négy évre, emez 69,
;

;

két évre választott tagból áll. Választó, aki írni
és olvasni tud. A végrehajtó hatalom az elnök
kezében van letéve, akit a választók négy évre
választanak másodszor meg nem választható.
Az elnök mellett van két választott alelnök és
hat tagból álló minisztérium a miniszterimnek
kíil- ós vallásügyi, pénz- és iparügyi, belügyi,
igazság- ós közoktatásügyi, hadügyi, gyarmatosítás- és földmívelésügyi. Az egyes departamentókban a politikai, közigazgatási és katonai legfbb hatalom az elnök által kinevezett prefektus
kezébe van letéve. A köztársaság 8 departamentóra (1. föntebb), 55 tartományTa, 437 kantonra és
248 vice-kantonra van fölosztva, amelyeket prefektusok, szub-prefektusok, corregidorok és aleadok kormányoznak. A két territórium kormányzói a delegados nacionales. A népoktatás ingyenes és névleg kötelez. Az iskolákat az állam és
a községek tartják fenn. 1906-ban volt 710 népiskola 1126 tanítóval és 48,560 tanulóval. A középfokú oktatást 18 iskola látja el 126 tanítóval
és 2530 növendékkel. A felsbb oktatás 17 intézetben folyik 65 tanárral és 680 hallgatóval. Az
állam bevételeirl és kiadásairól részletes kimutatások nem jelennek meg, csak elirányzatok.
Az 1908-iki elirányzat 1.274,030 st. font bevételt és 1.329,400 kiadást tüntet föl. Legtöbbet ad
ki a bel-, azután a hadügyi, igazság- és oktatásügyi kormányzat. A köztársaság bels adóssága
1907.4.346,529 bolivianosra rúgott, amihez járult
még 2. 500,000 bolivianos névérték kincstári jegy.
Hadereje. 1875-tl ós 1880-ból származó védtör\'ényei 1892. nyertek kiegészítést. Általános
védkötelezettség 20 évi szolgálati kötelezettséggel; ebbl 5 év a tényleges seregben, tényleges szolgálatban azonban csak 2 óv, 5 év a rendes és 10 év a rendkívüli tartalékban rovandó
le. A sereg békeállománya 3000, hadiállománya
88,000 ember. Gyalogság: 1. vonal, öt 4 4 századból álló zászlóalj, 1893. évi mintájú 7 mm. rméret Mauser, azonkívül részben Remington,
;

;

—
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4 darab 7*5 cm. üi-méretü Schneider-Creusot-féle
lövegbl álló tábori és 2 ugyanolyan felszerelés
hegyi üteg. A lövészetben való kiképzésre minden fegyvernemnél kiváló súlyt helyeznek.
Története. A XIII. sz. közepe táján hódították meg B. lakóit az inkák. Ezek uralmának a
spanyolok 1538. véget vetettek. Ez idtl fogva a
múlt század els tizedéig B. Peruval volt egyesítve és Charcas vagy Fels-Peru nevet viselt.
A benszülött lakosság többször megkisérlette a
spanyol igát lerázni, de sikertelenül. 1809-benadólamerikai forradalom kitörése után LaPazban forradalmi jimta alakult a spanyolok azonban több Ízben helyreállították uralmukat és csakis 1825. az
ayacuchoi és tamaslai szerencsétlen ütközetek
után vonultak ki véglegesen B.-bl,mire ugyanazon
év aug. 6. Chuquisaca fvárosban kikiáltották az
ország függetlenségét. A Bolivár által kiadott Code
B.-no szabta meg az alkotmányt els elnökké
Sucre generálist választották meg. Mivel azonban
ez az alkotmány nem volt eléggé demokratikus,
1827 dec. 15. LaPazban forradalom tört ki, amely
Sucret 1828. távozásra kényszerítette. Az 1828
aug. 2. megnyitott kongresszus az alkotmányt
lényegesen átalakította. Néhány elnök letétele
után 1829. Santa Cruz vette át a kormányzást,
aki a nyugalmat helyreállította ós több rendbeli
intézkedéseivel a jólétet elmozdította. Késbben
1835 és 1836. Perut meghódította és a két országot egymással egyesítette, ami azonban mindkét
államban elégedetlenséget szült Gamarra, a peruiak vezére Jungay mellett 1839. Santa Cruzt
legyzte, mire a B.-iak is elpároltak tle. Most
Peru igyekezett B. egy részét elfoglalni, de vezére Gamarra vereséget szenvedett és a két ország közt a béke 1842. a status quo ante bellum
alapján helyreállíttatott. B. 1848
49-ig aránylag
békét élvezett Ekkor az elnökség elnyerése miatt
újabb polgárháborúk zaklatták az országot, amelyeknek 1861. Jósé Maria de Acha azzal vetett
végett, hogy az ellene ármánykodó elkelk közül 106-ot elfogatott és agyonlövetett. A békét ily
módon helyreállítván, kereskedelmi és hajózási
szerzdéseket kötött a szomszéd államokkal és
Európa néhány országával és így az ország jólétét emelte. Ennek dacára az anarchia szellemét
elfojtani teljesen nem tudta. 1864 dec. 28. Melgarejo Mariano generális Co(íhabambában föllázadt ellene, a következ év februárius havában
seregeit Potosi közelében szétverte és magát a
köztársaság elnökévé tette. Azonban neki is küzdenie kellett az elnök-pretedensekkel, 1865 márcban Belzuval, májusban Arguodes Castroval,
1866 okt.-ben pedig a demokratákkal, 1870. az
ország keleti részeiben kitört fölkeléssel. Melgarejo mindezen támadásokat legyzte, míg végre
1871 jún. havában Morales
az elnökségbl
elzte. Morales sem tarthatta magát sokáig több
elnöknek elzése vagy meggyilkolása után 1876
máj. 4. Daza Hilarion generális ragadta magához
a hatalmat. A Csendes-óceán partján elterül
gazdag guanotelepek és saléti'ombányák miatt
Chile és B. közt 1878. viszálykodások törtek ki.
Daza ugyanis nagy adót követelt azoktól, akik e
telepeket kiaknázták. B. Peruval szövetséget kötött. Chile a tengerpartot ostromzár alá vette, 1878
;

:

mány 1880

—

fegyverekkel is felszerelve 2.
vonal, mintegy 30,000 fnyi tartalékos és kiképezett milickatonaság; 3. vonal, mintegy 40,000
fnyi kiképzetlen milickatonaság; 4. vonal, mintegy 15,000 fnyi territoriális ^rdacsapat, szintén minden kiképzés nélkül. Lovasság: egy 4
;

századból álló lovasezred, 1893. évi 7 mm. rméret Mauser-karabéllyal felszerelve. Tüzérség: egy
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május havában a perui hajóhadat tönkre verte. és oláh lak. vasúti állomás és postahivatal, u. t.
Késbb B. és Chile csapatai megütköztek s mivel Szépmez.
Bolkenhain, az ugyanily nev járás székhelye
Daza az ütközetbl magát gyáván kivonta, csapatai 1878. elzték és Campero tábornokot állí- Liegnítz (ettl 38 km.-nyire) porosz-sziléziai kerütották az állam élére. A B.-i csapatok azonban letben, vasút mellett, (1905) 8959 lak. lenszövéssel,
1879 máj. 26. Tacnánál újabb vereséget szenved- fürészmalmokkal és téglagyárral, fölötte Bolketek, amit fegyverszünet és 1884 nov. 29. békekö- burg ersség romjaival.
Bolkhov, az ugyanily nev kerület székhelye
tés követett, melyet már az új elnök, Pacheco
kötött. E békében B. a tengermelléki birtokait Orel orosz kormányzóságban a Balkhovka és
mind elvesztette, de biztosította magának a jo- Nugre összefolyásánál, (1897) 20,703 lak., kendergot, hogy Antofagastából a maga területére vas- szövéssel, enyv-, szappan- és faggyukószítéssel,
utat építhessen. Pacheco utóda, Arcé A. 1892 aug. kendermagolajpréseléssel és a fenti cikkekkel folyhavában a Camacho és 17 képvisel által szer- tatott élénk kereskedéssel.
vezett felkelést véresen elnyomta. Követték BapBoll, 1. közs. és fürd a württembergi Duna
tista (1892—96) és Alonzo. Az utóbbit 1899. a kerület Göppingen (ettl 10 km.-nyire) járásában,
;

;

1479 lak. kéntartalmú 10— 12''-08 forrásamelyet fképen krónikus légcs- és tüdhurutok ellen használnak.
2. B., közs. és fürd
Waldshut badeni kerületben a Wutach partján,
180 lak. kéntartalmú meleg forrással.
8. B.,
város Svájcban, 1. Bulle.
nézve kedveztlen ítéletet mondott, amire a fBoll, skót rmérték
4 flrlot, továbbá angol
városban Montes Izmael elnöksége alatt nagy gabonamérték =V4 quarter 218-09 1. Nevezik
zavargások keletkeztek, amelyek már-már újabb bole-nak is.
háború kitörésének lettek okozóivá. Szerencsére
Boll, Franz, német flziológus, szül. Neubranazonban a miniszter válság a veszedelmet elhárí- denburgban 1849. február 26., megh. Rómában
totta és Peru és B. közvetetten tárgyalásokkal 1879 december 19. Tanult Bonnban, Heidelbergméltányos egyezségre léptek. Jelenleg Vülazón ben és Berlinben s már ekkor föltnt a fogbélt,
könymirigyet stb. tárgyaló szövettani dolgozaEliodoro az elnök 1909— 1913-i mandátummal.
buktatták meg s helyébe ültették
Paiidót. 1903-ban és 1904. Chilével és Braziliával
szerzdések jöttek létre, amelyek az illet államokkal való határversengéseknek véget vetettek.
1909-ben a B. és Peru közti határvillongás kérdésében Argentína elnöke, Pigueroa Alcorta B.-ra
liberálisok

Irodalom. D'Orbigny, Voyag-es

dans l'Amerique méridio-

(1905)

;

sal,

—

—

;

=

taival. 1869.

lett

doktorrá és

asszisztense

Du

1873-ban Rómába hivatott
meg az élettan tanárának. Nagy feltnést keltett
1876. a retinabibor felfedezésével. Munkái Die
—
Tschudi, Reisen nach Südamerika, Leipzig 1869
Wiener, Histologie undHistiogenese der nervösen CentralPérou et B., Paris 1880 Markham, The war between Peru
organe SuUa evoluzione dei Colori Entdeckung
and Chili, London 1882 Bresson, B. Sept. ans d'exploration,
Paris 1886; Morano, Nociones de geográfia de B., Sucre des Sehpurpurs Zur Physiologie des Sehens und
1869; Child, The Spanish American Republics, New-York der Farbenempflndungen Zur Anatomie und Phynale, Paris 1845 Castelnau, Expedition dans les parties centrales de l'Amerique du Sud, u. o. 1851
Weddek, Voyage
dans le nord de la B., n. o. 1853 H. Reck, Geogr. u. Stát.
der
Republik B. (Petermanns Mittheilungen 1865 67)
;

Bois-Reymondnak.

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

1891

;

a Polakovszki-tól a Deutsche Rundschau für Geographie

Statistik 1891. évf.-ban közlött, hivatalos forrásokon alapuló leirás Blanco, Diccionario Geograflco de la Republica
n.

;

de B., La Paz 1901 Crespo, Geográfia de B., u. o. 1905
Baavedra, El Litigio Peru-Boliviano, u. o. 1903
Snarez,
Notes on B., London 1902 Vacano u. Mattio, Bolivien in
;

;

:

Wort

Berlin 1906

Qautier, Chili et Bolivie, Paris
Bolivie, Bruxelles 1908. Térképek
Reck térképe a Petermann-féle Mittheilungenben 1 6.250,000,
1865 ; u. attól Mapa topograflca de la Altipl a nicie central
te B., Minchin Mapa de parte de la Boliviana 1 3.000,000
(a madridi földr. társ. Boletinjában 1880)
Garcla Meza,
Mapa generál de la Republica de B., Bérli q 1908.

1906

«. Bild,

;

:

Van Brabant, La

:

:

:

;

Bolíviai becsület-légió-rend. 18.36-ban Santa
Cruz alapította Bolivár tiszteletére. Jelvénye hatágú ezüstkereszt, közepén veres pajzs, melyen kék

keretben fehér alapon Bolivár dombormv mellképe látható, a kék keret arany felirata «Simon
Bolivár libertador», hátlapján <(Simon Bolivár en
Coronel Buffet de Montauban». A jelvényt veressárga, zöldcsíkos szalagon viselik.
Bolivianit (ásv.), antimon-ezüst-szulíid; rombos,
:

:

ts

kristályok.

Lelhelye

Bolívia.

=

Boliviano, pénzegység Bolíviában
100 centavo
5 frank v. K. 482. L. Peso.
Bolivit (ásv,), bizmutszulíld és bizmutoxid keveréke (BijSa-t-BijOa). Lelhelye Bolívia.
Boljevci, adók. Szerem vm. zimonyi j.-ban,
(19001 1779 horvát-szerb és tót lak.
u. p. ós u. t.

=

;

Surcin.

Bolkács (Bulkesch, Bolkaesin), nagyk. Kíshosszuaszói j.-ban, (i9io) 1499 német

KüküUö vm.

siologie der Retina, stb.
Bolla János (csáford-jobaházi), florista, szül.

Topolyán, Bács várm. 1806 máj. 29., megh. Pozsonyban 1881 febr. 7. Elbb Szentgyörgyön volt
tanító onnét az 50-os évek elején iskolai igazgatónak Pozsonyba került. Pozsony vidéke
növényzetének ismertetésével szerzett érdemeket. A vidék flórájának ismeretét bvít cikkei leginkább a pozsonyi Verhandlungen für Naturkunde cím folyóiratban (1859—61.) jelentek
meg. Néhány új gombafaj Pozsony környékén.
(Akad. Közi.' 1875).
BoUahida, I. BarlahidaBolIandisták,azoka tudós jézustársaságiatyák,
kik a róm. kat. egyházban tisztelt szentek életére
vonatkozó okiratokat és történeti adatokat névünnepeik naptári sorrendje szerint összegyjtve
Acta Sanctorimi címen eddig 66 nagy folianskötetben Antwerpen, Brüsszel, Tangerloo ós Parisban kiadták. Ez óriási vállalat terve, bár eredetileg kisebb keret- és terjedelemben, Rosweyde
Heribert antwerpeni jezsuita atyától (megh. 1629)
származik; atulajdonképeni munkát azonban Bo/land Jean (szül. 1596. Limburgban, megh. 1665
szept. 12.) kezdte meg, kinek HevscMn Gottfried
és késbb Papebroch Dániel segédkeztek. Haláluk után rendtársaik (Janninck Konrád, megh.
;

1723., Bosch Péter, megh. 1736. ós Suyskens Konstantin, megh. 1771, stb.) folytatták a munkát, úgy

;

:

—

Boliéne

487

hogy 1643— 1794-ig 53 kötetet adtak ki. 48 évi
szünetelés után 1837. a munka újra megindult.
Az utolsó 66. kötet 1902. jelent meg. Kiegészítésül 1882 óta Analecta BoUandiana címen évenklnt
4 füzetet adnak ki. A nagy müból számos kivonatot készítettek, pl. Guérin, Les petits Bollandistes (7 kiad. Paris 1876, 18 köt.) és több monográfiát írtak róla, így Les Bollandistes et l'hagiographie (Paris 1866).
BoIléne, város Vaucluse francia départementban a Lez partján, vasút mellett, (i906) 5875 lak.,
kbányákkal, ricinusolajkészítéssel és selyemfonással a XV. sz.-ból való, Szt. Mártonról elnevezett templommal, Barry és Chabriéres kastélyok
romjaival.
Boller, Anton, osztrák nyelvész, szül. Kremsben, Ausztriában 1811 jan. 2., megh. 1869 jan.
19. Elbb orvostanhallgató volt, aztán nyelvészettel foglalkozott. 1845 óta mint docens a bécsi
egyetemen szanszkritot tanított (ott elször),
1850. rendk., 1855. rendes tanár lett. önálló
munkája Ausführl. Sanskrit-Grammatik für den
öff. u. Selbst-Unterricht (Wien 1848). E nyelvtanához felhasználta az indiai grammatikusokat, de
a munkának nehézkes és pontatlan volta miatt
nem volt hatása. Többi dolgozatai a bécsi akadémia Sitzungsberichte c. gyjteményében jelentek
meg. így Über Verbalbildung(1850) Die Consonantenerweichung (1854) stb. Ránk nézve azonban
legfontosabb B.-nak az altáji nyelvészet terén kifejtett mködése, mert ezzel Budenzra is hatott s
részben az
értekezései keltették föl Budenznak
a mi nyehünk iránt való érdekldését. Ide tartozó
dolgozatai szintén a bécsi Sitzungsberichte-ben jelentek meg: Die Conjugation in den flnnischen
:

;

:

:

:

—

Boioarna

des tanára volt az általános kór- és kórboncolástannak. Fbb munkái Zur Pathologie des Milzbrandes Infektionen durch thierisehe Gifte Ober
Vererbung von Krankheiten Atlas und Grundr.
d. path. Anatomie, 2 kötet, amelyet A kórbonctan
alapvonalai atlasszal címen magyarra is lefordítottak stb.
Bollington, iparos város Chester angol grófságban, 5 km.-re Macclesfleldtöl, (iwi) 5244 lak.,
szénbányákkal, selyem- és pamutszövkkel.
Bollitore (ol., többesben bollitori), apró iszapvulkán.
:

;

;

;

:

Baranya vmegye baranyavári
1976 szerb, német és magyar lak.
postahivatal u. t. Pélmonostor. Hajdami neve

Bolmány,

j.-ban,

kisk.

(1910)

AboLma

volt.

Bolm-tó, Svédország D.-i részében Jönköping
és Kronoberg tartományokban, hossza 35, szélessége 10—15 km., területe 182 km*; közepes
mélysége 32 m. É. felöl a Storá és Lilla táplálják;
gzösök járnak rajta; közép.s részét régi sírhantokban gazdag sziget, a Bolmsö foglalja el. Lefolyása a

Langa folyóval egyesül.

Bolo-Bolo, 1. Bancsi.
Boloferit (áss-.), 1. Piroxén.

Bologna (ejtsd: boiónja), 1. tartomány Olaszországban Ferrara, Ravenna, Firenze és Modena
közt; területe 3752 km* (1908-iki becslés szerint) 540,119 lak., fele a Pó-síksághoz tartoa Reno, Sazik, felét az Apenninek takarják
vena, Siliaro gyakran meg-megáradó folyók öntermékei:
tözik. Sík része igen termékeny;
búza és kender; ásványvízforrásokban gazdag;
vannak réz- és szénbányái. B., Imola és Ver;

f

gato kerületekre oszlik.

—

2.

B. tai-tomány

f-

Sprachen (1854) Zur magyarischen Etymologie városa, érseki székhely a Reno közelében, az
1855 Vergleichende Analyse des magy. Verbums Etruszk hegység lábánál, részben a lejtn, zöme
termékeny síkságon (innen ered neve la Grassa),
(1856).
Bolleta(ol.),vámbárca; innen bolleták, Ausz- vasúti vonalak találkozásánál (i90i) 152,009 lak.
tria-Magyarország- 8 Bajorországban az árúknak A falakkal kerített városnak csaknem középa vámilletéki törv'ények szerint kitöltött útlevelei. pontját foglalja el a székesegyház innen sugárBolley, Pompejus, néra. kémikus, szül. Heidel- zanak ki a gyakran szk és kanyargós utcák,
bergben 1812 máj. 7.. megh. Zürichben 1870 aug. amelyeket nagj-obbára árkádokkal ellátott házak
3. Természettudományi tanulmányait Heidelberg- szegélyeznek. Fekvése, számos fontos út kereszben végezte. 1838-ban Aarauban a kémia tanára tez pontján, fontos sztratégiai hellyé teszi, amiért
lett 1855-tól a zürichi politechnikumon az ipari is ujabban nagyon megersítették. Fterei a Piazza
;

:

:

;

;

volt. Kézikönj've Handbuch der Vittorio Emmanuele, Viktor Emánuel lovas szobchemisch-technischen Untersuchungen nagj'on rával, a vele összefügg Piazza Nettuno, Gioelterjedt (9. kiad. Leipzig 1889). Megkezdte vanni da B.-tól készített gyönyör Neptunus-kúttovábbá egy nagj'obb kémiai technológiai kézi- tal, a Piazza Cavour és Piazza Rossini. A Piazza
könyv kiadá.sát (8 köt.) s e munka kidolgozá- Nettunon látható a Palazzo del Podestá (1201-bl),
sában számos szaktudós támogatta t. Halála 1264-böl való toronnyal és 1485. készült homlokután Bimbaum Károly folytatta a munka szer- zattal ebben szenvedett fogságot Enzio király
kesztését. Különösen a fest anyagok tanulmá- 23 éven át, e tér K.-i oldalán látható a Portico
nyozásával foglalkozott és e téren els szaktekin- dei Banchi szép kirakatokkal, Ny.-i oldalán a
téljmek tartották.
Palazzo Communale XIII. Gei^?ely bronzszobráBollinger, Ottó, német orvostanár, szül. Alten- val, végül a D.-i oldalon a San Petronio-templom,
kirchenben (Rheinpfalz) 1843 ápr. 2., megh. 1909. a város legnagyobb temploma olasz-gót stílusban
aug. 14. Tanult Münchenben, Bécsben, Berlinben
megkezdve, de be nem fejezve, amelynek belsejét
tanítN'ánya volt Buhlnak, a híres müncheni kór- számos kép és emlékszobor meg a Cassini által
boncolástan-tanámak. Foglalkozott az általános 1653. szerkesztett délkör ékesíti. Egyéb jelentéés összehasonlító kórboncolástannal és áUatgj'ó- keny templomok a San Pietro székesegyház (a
gyászattal. 187^ben a kórboncolás tanárává ne- XVII. sz.-ból), a San Domenico-templom, a domiveztetett ki a müncheni állatorvosi tanintézethez nikánusok bölcsje (a szomszédos kolostorban ólt
és az összehasonlító kórboncolástan rendkívüli és halt meg Sz. Domonkos), amelyben a szentnek
tanárának az ottani egyetemen. 1880 óta n. o. ren- gazdagon díszített szarkofágja (arca) látható Fi-

kémia tanára

:

;

:

Bologrnai üvegnek

Bologna

1903). Béke fi Rémig, A B.-i jogi egyetem
XrV. sz.-i statútumai (Budapest 1901). Studje memorie per la storia deli' universita di B. (2 köt.,
1908) James E., B., its history, antiquities and
art. (Oxford 1909)
Pór Antal, Magyarok a B.-i
egyetemen (Századok 31).
Bologna, Gíovannida (másképen Giambologna,
paniléval és híres oltárképpel Franciától. A
város közepe táján áll a két híres ferde torony, Jean Boulogne), olasz szobrász, szül. 1524 körül
az egyik, amelyet 1109. Asinelli kezdett meg Douaiban (Flandria), megh. 1608 aug. 13. Firenzéés róla is neveztek el, 97-6 méter magas, 1-23 ben. Atyja, Jehan, fafaragó volt. B. a jogi pályára
méternyi elhajlással; a másik (1110-bl), ame- készült 1544— 50-ig Jacques Dubroeucq mhelyélyet építészérl Garisendának hívnak, 49*6 m. ben a szobrászatot tanulta. 1554-ben Rómába, 1556.
magas, 3-04! méternyi elhajlással. B tornyoktól Firenzébe került, ahol mint a Mediciek udvari
D.-re áll a Loggia dei Mercanti, a régi börze, a szobrásza, Bolognában, Pratolinóban, Genovában
XIV. sz.-ból ered épület. Kiválóbb magánpaloták töltött megszakításokkal élete végéig dolgozott.
a Palazzo Albergati, Aldrovandi stb. Nyilvános Mvészetének elemei, a hazájából magával hozotparkok a Giardini Margherita a város D.-i és a takon kívül Michelangelora s a Rafaelt követ ú.
Giardino Montagnole az É.-i részen. B. iparos n. maniristákra vezethetk vissza amattól tanulta a formák alapos ismeretét és a merész moztevékenysége elég jelentékeny a fbb iparágak
a gép-, vasbútor-, kocsi-, szappan- és illatszer-, dulatok biztonságát, ezekben gyökerezik a tetszemakaróni-, kötél-, kelme-, brgyártás; híres a tsség iránti hajlama és ritmusérzéke. Számos
B.-i mortadella, jelentékeny a k- és könyvnyom- tanítványa volt, dolgozott olasz és külföldi fejedelmek számára s hatása a XVI— XVII. sz.-i
dászat is.
B. tudományos és müintézetei közt els helyet egész európai mvészetre irányítólag kihatott.
foglal el az egyeteme, Európának legrégibb ily- müvei: Szökkút Neptunnal (Bologna, Piazza
nem intézete (1888. ülte meg 800 százados jubi- Vittorio Emanuele, 1563—67), illetve Oceanusszal
Szabin
leumát), amely különösen a középkorban virág- (Firenze, Boboli-kert és Bargello, 1576)
12,000 hallgatója is volt és nk elrablása (Firenze, Loggia dei Lanzi, 1583) ;
zott, midn néha 10
midn rektori székében magyar ember (Miklós Herkules és a kentaur (u. o. 1599) Merkúr (Finyitrai esperes) is ült. Jelenleg is virágzó, 1908—9. renze, Bargello 1572) I. Cosimo, illetve I. Ferdihallgatóinak száma 1695 volt; könyvtárában nánd lovasszobra Firenzében (1594., ill. 1601 az
180,000 kötetet és 6000 kéziratot riznek. A XIII. utóbbit halála után, 1608. fejezték be tanítványai).
Kelemen pápa által alapított Accademia delle V. ö. Desjardins^ie et oeuvre de Jean Boulogne
Belle Ai'ti (képzmvészeti akadémia) különösen (1683 és 1901) P. Patrizi, U Giambologna (MiP. de Bouchaud, Jean de Boulogne
olasz mesterektl (Guido Reni, Domenichino, Ca- lano 1905)
legnagyobb (Paris 1906).
racci) számos festményt tartalmaz
Bolognai Bertalan, az örmény nyelvnek és irokincse Raffael Szt. Ceciliája, A magánosok gyjteményei közt jelentékenyek a Marescalchi-, Lam- dalomnak Európában ismertetje és terjesztje. A
az els az európaiak között, ki
bertini- és Bacciocchi-félék. Egyéb mveldési XIV. században
intézetek, különböz nép- és középiskolákon kí- az örmény nyelvet behatóbban ismerte. Megalavül az 1805. alapított Liceo íllarmonico, ahol Ros- pította az örmény domonkosiak tartományát Nasini is tanult és a Museo Civico különböz, külö- chicsevanban, miután elbb XXII. János pápa
nösen etruszk régiségekkel, a geológiai múzeum, 1316. Örményországba küldötte, hogy az örmény
a botanikus kert és a csillagvizsgáló. A városon és latin egyházak között szorosabb egyesülést hozkívül fekv Certosa-temet Olaszország egyik zon létre.
Bolognai kréta, könny, lepénnyé alakított,
legszebb campo santoja. Közelében Madonna di
San Luca nevíí búcsújáró templom és az 1437. kiiszapolt olasz kréta, mely Trieszten át kerül foralapított San Michele in Bosco kolostor, amely galomba, s mélyet fleg arany- és ezüst-áruk fémost orthopéd intézet. B.-ban született Domeni- nyezésére használnak.
Bolognai kutya, a selyemszrü kutyák egyik
chino, Guido Reni, XIV. Benedek pápa. Francia,
Mezzofanti, Galvani stb. A hegyoldalakat számos fajtája, 1. Kutyák.
Bolognai palack, 1. Bolognai üvegek.
remek nyaraló díszíti.
Bolognai pát (ásv.), a Monté Paterno (Bologna)
B., az etruszkok Felsinája, a boji gallusok Bononia-ja, 189. Kr. e. került a rómaiak birtokába. márgájában sugaras-rostos barit.
Bolognai szövetek. Bolognában már 1270.
A keleti gótok uralmának megdlése után az
exarchátushoz tartozott, azután a longobárdok és készültek selyemszövetek s luccai szövömesterek
ezektl N. Károly foglalta el. A középkorban a bevándorlásaival a XVI. sz.-ban a selyemszövés
velfek pártján állott. 1360-ban a magyarok ered- igen fellendült a XV. sz.-ban a Bolognában kéménytelenül ostromolták. 1506-ban végleg a pápai szült selymek már hírnevesek voltak.
Bolognai üvegek, kis, 8—15 cm. hosszú, gömbirtokokhoz csatolták. 1796-ban Augereau a franciák számára hódította meg. 1845-ben újra pápai böly és vastag fenek palackok, melyeket hirtebirtokká lett. 1821 és 1831-ben köztársasági moz- len (nem a htkemencében) hútenek le, minélgalmak színhelye volt. 1849-59-ben az osztrákok fogva a gyorsabban lehl felület-részek a bels
tartották megszállva. 1860-ban az olasz király- részekre igen nagy nyomást gyakorolnak, úgy,
sághoz csatlakozott. V. ö. Muzzi, Annali della hogy ha a felületet a legcsekélyebb mértékben, pl.
clttá di B. (B. 1840—49, 9 köt.). Weber, B. (Leip- a palackba ejtett kvarc-szilánkkal megkarcoljuk,

sanötól, Michelangelotól és másoktól ered pompás faragványokkal továbbá a Santo Stef ano,
ámóly két különböz korból való épületbl áll, a
Santa Maria dei Servi szép oszlopos elcsarnokkal ós foltárral, a San Giacomo Maggiore
(1267—1447. épült) szép oszlopcsarnokkal, cam-
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az egész palack számtalan apró darabra törik. E
palackokat, melyek niáskülönbeu meglehets ers
ütést klbimak, a Bologna közelében lev hutákban készítették elször e.lsö leírásuk a bolognai
Balbi-tól (1740) való. L. Vvegcseppek.
Bolognai világító kö. Lecsapott báriumszulfátnak faszénnel történ hevítésekor képzd báriumszulfld. mel>Tiek sajátsága, hogy nap-, vagy
magnéziumfénnyel való megvilágítás után sötétben narancsvörös fénnyel toszforeszkál.
Bolognese, ü, olasz fest, 1. Grimaldi
;

Bolok, Bolug, régi magyar személynév, mely
kétségkívül a mai balog szónak felel meg. Ái-pád
genealógiájában Zambur fia és Bulchu apja fordul
alapította a B.-Semel B. néven. Ilyen nevú
jé)i nemzetséget, melybl a Kállay-család származott.
BolomaSe, adók. Pozsega vm. pozsegai j.-ban,
u. p. Vüic selo, u. t.
(1900) 71 horvát-szerb lak.
Pozsega.

s

;

Bolométer (gör.), fény- és hsugárzás mérésére
mely a fémek elektromos ellen-

szolgáló készülék,

állásának a hmérséklettel való változásán alapNéhány ezred mm. vékony
fémlemezbl (sztanniol, platina), kivágott bekormozott szalagból áll, amelybl négy, lehet egyforma, egy Wheatstone-Wd négy ága gyanánt
szik (Langley, 1880).

szolgál s olymódon van egy szekrénykében elhelyezve, hogy kett el van fedve s csaJc kettt érhet a mérend sugárzás. Ha ezt rábocsátjuk, a szalagok felmelegszenek, ellenállásuk megnagyobbodik s az eredetileg zéruson álló galvanométer
kitér. A készülék oly érzékeny, hogy vele Vioowoo
C" hmérséklet\'áltozást is ki lehet mutatni. L.

még Hsugárzás.
Bolond, 1. akinek az elméje, ítélképessége
megzavarodott 2. aki valamihez a józan értelemmel ellentétes vak szenvedéllyel ragaszkodik,
:

vminek

rabja, pl. pénz, játék, sport, szerelem
B.-ja; 3. bohóc; 4. régente a nagyuraknál él
udvari B. (1. o.).

—

Bolondok Ünnepe

mely ehethöz. Ezért a megkülönböztet jelet ismerni kell. Legföljebb a bz lehet biztos intjel.

A legmérgesebbikbl, a légyölbl az északázsiai
nép italt készít.
Bolond Istók, egyik ismertebb népies meseszer alakimk. Alig több mint puszta név. Alakja
a közfelfogás szerint komikus vonásokból van
szve, bizonyosat a néphagyomány nem tud róla,
emléke egy közmondásban maradt fenn Bekukkant, mint B. Debreczenbe. Petfi és Arany János
nagj'obb elbeszél költemény hsévé tette, csakhogy a népies hs neve alatt önmagukat rajzolják
(Aranyé töredék maradt). Benk Kálmán B. c.
bohózatot írt. Szemere György is színmüvének
hséül vette (1907, a budapesti Népszínházban).
Bolond Istók, humorisztikus képes hetilap Budapesten, melyet Don Pedr névvel 1878 jan. 6.
Bartók Lajos alapított, ennek halála után pedig
Baráti Lajos lett a szerkesztje.
Bolonditó csalmatok (növ.), 1. Hyosqfamus.
Bolonditófü (növ.), 1. Hyosq/amus.
Bolond Jankó, népmesei alak, bolondos fiú,
aki mások jó tanácsainak visszás követése által
a legfurcsább dolgokat mveli.
Bolond- mese. A népmesék sajátszer válfaja,
mely a mesében egj'általában elég gyakori hitetlenségek nevetséges túlzását és mindenféle képtelenség meg sületlenség összehalmozását határozott céljául tzi ki. Példái kivált a szláv és a
magyar mesékben gyakoriak, de a legtöbb másfaju
népek meséiben sem ritkák, és majdnem mindenütt
ugyanazon primitív eszközökkel érik el a szándékolt kacagtató hatást. A hazudozás mulattató célzatú mesterségének e termékei közül irodalmi
magaslatra emelkedtek az ú. n. Münchhauseniádák V. De Manx («Mendax)> anagrammja) báró
kalandjai (1. Münchhausen), amelyeknek egy^es
elemeivel elszórtan a legtöbb nép hasonló fajtájú
naiv alkotásaiban is találkozuidí. A folklóré ez
ágának irodalmával igen behatóan foglalkozik
:

MüUer-Fraureutk, Das deutsche Lügenmarchen.
Bolond gombák (Fungipeniiciosi), általában Magyar példákul említendk kiválóképen Kriza
a mérges gombák; pl. a légyöl galóca (Amanita Vadrózsák, 10. sz. mese Arany- Gyulai, Népkölt.
muscaria [L.] Pers.), a gyilkos gomba(A.phalloides Gyjt., I. 459. 1. (13. sz. mese 4 változatban);
[Pr.] Qaél.), a párduc gomba (A. umbrina [Pers.]
Nyelvr, V., 34. V., 87. V. 179. VIII. 463.
Schr.), szrgomba (Lactaria torminosa [Schaeff) XIV. 43. XIV. 380. Mesekezdésképen is gj'akori.
Schröt), a hánytató gomba (Russula emetica [Scha- Így pl. Merényi gj^ijteményében több helyütt.
eff], Fries), kénvirág gomba (H. fasciculare [Huds.j,
Bolond Miska, humorisztikus képes hetilap;
:

:

:

:

;

;

a sátán-tinoru, bába-vargánya (Boletus Tóth Kálmán alapította és szerkesztette is eleinte,
Satanas Lenz.), a rozskalászból kinyúló anyaro2:s késbb pedig Bartók Lajos lett a szerkesztje.
(Claviceps purpurea [Fries] Tul.), és mások. A 1875-ben megsznt.
mérges gombák fölismerésére fölállított szabáBolondócz (Bolondos) vára, 1. Beczkó.
lyok V. csak egyesre illenek, v. eg>-általán semBolondokháza, 1. T&xAyda.
misek, így a széttöréskor beálló színváltozás csuBolondok ünnepe (Festum stidtorum s. faiuopán asátán-tinórunak ismertet jele, törése helyén rum), középkori népünnep karácsony táján, legsárgából kékre változván. Ellenben a rózsaszín- inkább dec. utolsó, vagy jan. els napjaiban, tehúsú csiperke (Psalliota campestris [L.] Fries), hát a régi római Satumaliák (1. o.) ideje táján s
bár törése helyén színt változtat, mégis jó. Más már csak azért is, de az ünneppel járó ha^omájelül a feltn színt említették, amilyen a légyöl nyos szokások alapján is feltehet, hogy egyenegalócát jellemzi holott az ép oly feltn szín sen e római ünnep utódja és örököse. E hagyomáarigomba (.\manita caesarea [Scop.] Quél.) a jobb- nyos szokások ott abból állottak, hog>' e napokon a
ízüek egyike. A hánj-tató galóca ugyanolyan fel- római úr szolgálta ki rabszolgáit, tehát ez idre
tnen vörös, mint a vörös galambica (Russula mintegy « felfordult \ilágot» teremtett. Az egyházvesca Fr.). A tejnedv sem ismertet jel, mert éppen nak niár 663 óta folyton meg-megújuló titalmai
az ehet rizike tejel. Egyáltalán azt lehet mon- dacára, éppen a papság elnézése, st ez ünnepekdani, hogy minden bolond gomba hasonlít vala- ben való elég élénk részvétele miatt jó sokáig élt
Fries),

:

:

:
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ez ünnepek gyakorlata, kivált Franciaországban
és Belgiumban. St magukat a templomokat ós
az oltárokat sem átallották e parodisztikus bohózati eladások színhelyeivé tenni, amelyekben a
bolondok püspöke vagy pápája számos segédlettel, a legvadabb sületlenségeket és trágárságokat
tartalmazó szertartási könyv szerint játszotta el
a bolondok miséjét. A karácsonyi ünnepkörbe esvén e furcsa népmulatság, utóbb kiváló szerep
jutott benne a karácsonyi misztériumokkal való
elegyülése folytán a szamár -nak, amelytl szamárünnep (1. 0.) nevet is nyert. A párisi egyetem
teológiai kara egyideig védelmébe vette ez ünnepeket s csak 1544. adott ki ellenük tilalmat, de
még ennek ellenére is tovább éltek egy darabig a
dijoni ccconfrérie de la Mére folle» kebelében, míg
végre a dijoni parlament határozata 1552. itt is

Bolsover

név különösen Fejér vmegyében van

elterjedve,

így nevezik pl. az adonyi, bárándi, ercsi, sárbogárdi
földvárakat egyéb népies nevek Ebvár, Leányvár, Kupavár, Pogányvár, Tündérvár, Szöszvár,
Gém vár stb. (Rómer FI. F., Résultats Générauxdu
mouvement archéologique en Hongrie, Budapest
1878. 78—102. 1. A nemzetközi antrop. és srég.
kongresszus Budapesten 1876. tartott VIII. ülése
«Compte-Rendu» -jenek II. kötetében.) V. ö. Könyöki J., Magyarországi várak.
Bolor-dagh (a. m. kék hegy), a kínaiaknál
Csung-ling elbbi neve a Pamir és keleti Turkesztán közt nyúló hegyhátnak legnagyobb magaslata 7880 m. a Musztag-ata.
Bolsaja-rjeka (Kiska), 200 km. hosszú folyó
Kamcsatka D.-i részén, amely az Okhocki-tengerbe torkollik.
véget vetett e bohóságoknak. Történetük szoroBolsec, Hieronymus, Kálvin egyik ellenlábasa,
san összefügg a népdrámáéval ós különösen a szül. Parisban, megh. 1584. liyonban. Karmelita
misztériuméval, s így ezek irodalmában is szóba szerzetes volt, majd kilépett és az orvosi pályán
kerül. V.ö. különösen Floegel-IJbeling, Geschichte mködött. Genfben lépett fel, mint a predesztides örotesk-Komischen (Leipzig 1886) Alt, Thea- náció tanának leghevesebb ellensége, amiért is
ter u. Kirche Tilliot, Mémoire pour servir a, l'his- börtönre, utóbb kiutasításra ítélték.
toire de la féte des fous (Lausanne 1741) Schnee- Hist. de la vie de Jean Calvin (Lyon és Paris
gans a Zschr. f. deutsche Kultm'gesch. 1858. évf. 1577, kiadta Chastel 1875).
Bolondos vára, 1. Beczkó.
Bolsena, 1 .város Róma ol. tartomány Viterbo keBolondság (lat. fatuitas), az elmebajosok za- rületében 12 km.-re Orvietótól, a B.-tó ÉK.-i partvart cselekedi, orvosilag nem használatos kife- ján, bazaltszíklán, amelynek oszlopai tisztán látjezés.
hatók, (1901) 3286 lak., egy régi templom (állítólag
B. (észt.). A szó legtágabb értelmében annyi, Vultuma istenné), egy amfiteátrum és vízvezeték
mint bohóság. Bolondozni ilyenkor azt jelenti
romjaival és erddel B. az etruszk Volsüiii, egyike
szándékosan, mások mulattatására tréfásat mon- az etruszk szövetséget alkotó 12 városnak.
2.
dani, vagy tenni. Ez az ártatlan tréfálkozás a B., 303 m. magasban fekv tó (Lago di B.), 100
komikum egyik forrása s a költészetben széles km2 felülettel vizeit a Marta vezeti le a Földközialkalmazásra talál, ép úgy, mint a másik B., tengerbe kialudt vulkánok környékezik; legnamidn bizonyos személyek akaratlanul válnak gyobb mélysége 140 m. B., Acquapendente, Orvieto
félszegségeik és ítélképességük fogyatékossága stb. városok épültek körülötte. Szigetei Bisentina
miatt nevetségesekké. Az elbbi csoporthoz tar- Farnese-víllák romjaival és Martana, amelyen
tozik az «udvari bolond» is, ki urát s környeze- Theodat a feleségét, Amalasimthát megölette.
tét tréfáival, bolondos megjegyzéseivel mulatBolsenai mise. Bolsena (Volsiníi) olasz meztatja. Ez Shakespeare óta a tragédiában ottho- városban 1264. egy pap a szt. mise közben a kelynossá lett s mély óletbölesessége, emberies érzése het feldöntvén, vigyázatlanságát azzal akarta
s szellemessége folytán magasan fölötte áll sok titkolni, hogy a leöntött vásznat (corporale) észre«okos» embernek. Az antik vígjátékban az élös- vétlenül összehajtva félretette. A bor azonban
diek és szolgák, az olaszban az arlecchino, a né- az egész korporálén keresztül hatott és ostya
met régebbi színpadon a Hanswurst, a mi nép- alakú vérvörös foltokat hagyott hátra. E misét
színmveinkben a cigány stb. típusai ilyen bo- nevezik B.-nek s emlékét Raffael is megörökítette
londos alakok. Egy részük azóta a színpadról a Vatikán egyik falkópén. A korporálét ma is
a cíi-kusz porondjára szorult le. A B.-nak, mint rzik az or\áetói székesegyházban. Az elbeszélés
súlyosabb lelki betegségnek vígjátéki felhaszná- valódisága történelmileg meg nem állapítható.
lása ellen emberies gondolkozásunk s jó ízlésünk
Bolsezemelszkaja tundra, nagy tundra Artiltakozik. A tragédia azonban, rendesen a ka- khangel orosz kormányzóságban, ezen kerület K. -i
tasztrófa idején, elég gyakran nagy hatással al- részén mintegy 85,000 km* nagyságban terjed el.
kalmazza. Shakespeare az elmekór sok faját a É.-on az Északi Jegestenger, K.-en a Kara és az
valószerség megrázó erejével hozza színre (Ophé- Uralhegy, D.-en ós Ny.-on a Pecsora határolják.
lia, Lear király, stb.) Katonánál Melinda meg- Terjedelmes erdk (feny) az Ússza folyó mentén
rül az
ér súlyos csapások alatt. Arany Já- vannak. A tundra hellyel-közzel dombos és a domnos balladáiban is megragadnak az elmebaj kü- bok között körülbelül 25 nagy tó terül el. A tél e
lönböz fajainak és fokozatainak mesteri ábrázo- vidéken igen zord.
lásai. (L. Balgaság).
Bolson de Mapimi, sivatag vidék Mexikóban,
Bolondvár. Régi (részint skori, részint nép- Chihuahua, Cohahuila és Durango államokban
vándorláskori) földvárak maradványainak mai több sós tóval (Laguna del Muerto, de Tlahualila,
népies neve, melyek rendesen kör- vagy tojásdad de Perras stb.), amelyeket a Rio de Nazos, Rio de
idomú kisebb halmot képeznek sáncolás nyomai- Aguanaval stb. táplál.
val a sáncolás egyszer, kettCs, st hármas is s
Bolsover (ejtsd: boiszovr), város Dorby angol
néha magát a földvárat is két részre osztja. A B. grófságban, 8km.-nyire Chesterfleldtl a Scardale
;
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6844 lak., szép faragványokkal viselt. A Bicsak, Csákán nevek tanúsága szerint
a «balta» szónak felel meg.
templommal.
Boltana, kerületi szókhely Huesca spanyol tarBolswai^ város Friezland németalföldi tartományban, 26 km.-nyire Leeuwardentöl, (i9oo) 6517 tományban, a Pireneusok D.i lábánál, az Ara és
lak., vászon-, posztószövéssel és téglakészitéssel, és Cinca összefolyása mellett, (imo) 2471 lak.
Bolthajtás, 1. Boltozat.
szarvasmarha-, vaj- és sajtkereskedéssel. Szép a
Bolthát Cexirados), a boltozat küls felülete.
XV. sz.-ból való Szt. Máiton temploma, amelyben
Heerema polgármesternek és Gysbert Japiks friz L. Boltozat.
Bolthomlok, boltpajzs, boltbütü, a boltozat szanépies költnek síremlékei láthatók.
Bolswert, 1. Boétíus a, hollandi rézmetsz, bad vége. L. Boltozat.
Bolti ár, üjonan megjelen könyveknek az az
szül. Bolswardban 1580 körül, megh. 1633 márc.
25. Eleinte Amsterdamban élt, 1617 körül Ant- ára, amelyen egy posta- és vámterület körén bewerpenben telepedett le, nagy tekintélyre tett lül valamennyi bizományi könyvkereskedésben
szert és egyike lett ama rézmetszknek, kik Ru- egyformán kaphatók. A B.-t a könyv kiadója
állapítja meg és belle rendesen akkora engedbens mveit sokszorosították.
2. B., Schelte a, hollandi rézmetsz, az elbbi- ményt (25—330/0)
a bizományi könyvkereskenek öccse, szül. Bolswardban 1581 körül, megh. dknek, amelybl a szállítás költségén kívül az
1659 dee. 12. Bátyjával, Boötiu-sszal Antwer- nyereségük is kitelik. L. Könyvkereskedés.
penbe költözött és is igen sok metszetet készíBoltív, boltöv, falnyilások fölött téglából vagy
tett Rubens festményei után, melyeket az egy- faragott kövekbl épített íves áthidaló szerkezet,
reprodukált a legtöké- mely jobbról és balról a boltvállra támaszkodik.
korú rézmetszk közül
letesebben. A mester egyes híres képei, pl. az A boltváU ferde síkja a B. görbületi középpontján
Oroszlánvadászat, a Csodálatos halászat stb. B. megy át s ugyanide futnak a téglák v. kövek
metszeteiben világszerte elterjedtek. Van Dyck álló hézagainak irányai is. A B. legmagasabb
és Jordaens miivei után is készített metszeteket. pontján, a tetponton helyezend el a záradékkö
Bolt. sidktl fogva, forgalmasabb helyeken, (v. tégla), mely a B.-et kiékeli. L. még Tehervölgyében,

(i9oi)

díszített régi

^

az épületek utcára nyíló földszintes heljiségeit
minthogy ezek rendesen boltozva voltak, rövidesen B.-nak nevezték s
nevezzük ma is. A telekárak fohtono- emelke-

üzleti célokra használják s

hárító ívek.
bolthajtást alkotó kdarabok egyike
vállk és zárók is, l. Boltozat.
boltozatok olBoltkötvas, boltozatkötövas.
dalnyomását elhárítani hivatott köt vasak. L. Kö-

Boltk, a

ide tartozik a

A

tvas.
Boltláb,

1.

BoU-talp.

Bolton (azeltt:

J5.-fe3foors;^,

eounty-borough

és iparosváros Angliában, a Croal-patak mindkét partján, 16 km.-nyire Manchesteitl, vasút
mellett, (i909) 187,824 lak., pamutfonással és szövéssel, gép-, tzmentes szekrény- és lakatgyártással nagy fehérítkkel, környékén gazdag szén;

bányákkal egy új gót plébániatemplommal szép
;

:

múzeummal.
szárazött flamandok már a XIV. sz.-ban ho-

városházzal, városi könjTtárral és

A

meg itt a posztószövést és VIII. Henrik
idejében a B.-i posztó nagy hímek örvendett.
nosították

Boltonit (ásv.), a Forsterit nev ásványnak
egyik fajtája.
Bolton-tyúk, 1. Hamburgi tyúk.
Boltozat, }>olthajtás, oszlopokkal, pillérekkel v.
fallal körített helyiség fölé
szerkesztett fö-

kbl vagy téglából

dém (mennyezet).

Minden B.

két részbl
1.

2- a B.-ot
tartó gj'ám-oszlopokból, gyám-

ból,
Kfiiépkori bolthomloloat.

áll

a bolthajtás-

A

pillérekbl V.
dése folytán, valamint a terület jobb kihasználása
gyámfalakból.
s nagj' kirakatok létesítése céljából a B.-ok jelenMinden B.-nak
leg slk födémmel készülnek s vékony vas- v. vasbetonpilléreken állnak, de azért a B. elnevezést
van oldalnyoígy is megtartották. A mellékelt ábra egy közép- mása, melyet a
kori bolt kirakatát, ill. küls homlokzat-kikép- legtöbb esetben
a gj-ámfalnak
zését tünteti fel. L. Áriiázak, Üzlet.
Holta, régi magj-ar személynév, melyet 1278— kell ellensúlyoznia. Azon falakat, melyek nem
1312 közt az Ajkai-családból való Pál ispán fia hordják a boltozat terhét, homlokfalak-nak hijják.

—
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Mennél laposabb a B. és mennél nagyobb annak
saját súlya és a rajta fekv teher, annál erösebb
gyámfalakra van szükség. Magas falak kevésbbé
állnak ellen az oldalnyomásnak, mint az alacsonyak. A B. a vállak felé a legvastagabb, a záradék
felé vékonyodik, s ezzel az önsúly s vele az oldalnyomás is csökken.
B. alkotórészei: a B. salakja a donga, mely

A

K

—

Boltozat

egyenes, ha homloka a tengelyére merlegesenáll ferde, ha a homloksík a tengelyhez ferdén áll.
Ha a dongá-B.-ot átlós irányban (^. ábra) két függélyes síkkal 4 részre osztjuk, két-két átellenes
rész egyenl lesz egymással. A homlokfal felé es
részek
a süvegek, a gyámfalak felé es réazek
a vaknegyedek. A függélyes síkok
a donga-B. -ot görbe vonalakban metszik, melyeket az intradoszon gerincívnek nevezünk. Ha
a donga-B.-nak két vaknegyedét két süveggel he;

KK

WW

melyeknek tetpontja ugyanazon magasságban fekszik a másik két süveg tetöpont-

lyettesítjük,

2.

ábra.

3.

ábra.

egy hengernek fele. A bolthajtás és a gyámfalak
között lev választóvonal a kezd vonal {kk')
9. ábra.
8. ábra.
(1. 1. ábra) ; a bolthajtás fels felületének legmagasabb részén, a bolthajtás hosszávalpárhuzamosan haladó vonal a _9mwci'omiZ ; a hengerfelület jávai, akkor a kereszt-B.-ot kapjuk (1. 3. ábra).
tengelye egyszersmind (mm') a B. tengelye; a A kereszt-B.-nak tehát 4 homlokíve (agb), (ahc),
hajlás görbéje (ks k) a bolthajtás íve a gyám- (cfd), Ond), két gerincvonala (gf) és (hi), négy
gerincíve van (ae), (be), (de), (ce). Ugyancsak
19=kereszt-B. származik, ha két vagy több egyenld
magasságú donga metszi egymást, feltéve, hogy
a tengelyek is metszik egymást. Ha egy donga- B.ban a két süveget két vaknegyeddel helyettesítjük úgy, hogy mind a 4 vaknegyed tetpontjai és
kezdövonalai egy magasságban feküdjenek, akkor a kolostor- B.-ot kapjuk (1. 4. ábra) a kolostor-B.-nak van egy tetpontja (e), négy kezdvonala (ab), (bd), (de), (ac) ós 4 gerincíve (ae),(be).
:

;

:

;

6.

falak között

köz

;

(p) a B.

lev

ábra.

legrövidebb távolság (S) az ív(d) a B. vastagsága,

Ivmagassága

;

mely mindig a záradék (gerinc) vastagságára
értend a B. bels felülete (J) az intrados a B.
küls felülete (E) a boUhát v. extrados a B. szabad vége a B.-Jiomlok a kw sík a B. lába a
fal, melyre a B. támaszkodik, a gyámfal ; a B.-ot
;

;

;

;

;

W

10. ábra.

Hálós boltozat.

Kereszt-B. -nál a gerincvonalat alulról
nézve bordának (1. o.), felülrl nézve vápának
(1. 0.) nevezzük. Ha egy hosszúkás donga-B. két
végét két fél kolostor-B.-tal végezzük be, akkor
a tekns boUhajtást kapjuk (1. 5. ábra). Ha egy
tekns-B.-ot a (ee') gerincvonalán alul tetszésszerü
magasságban egy, a kezd síkkal párhuzamos síkkal metsszük, akkor a tükör- B.-ot kapjuk (1. 6.
ábra), melynek tetejét tehát egy egyenes sík alkotja (a' b' c' d'), s ezzel a B. e neme kiválóan
alkalmassá válik a dekoratív festészetre. Kolostor-B. három vagy többszögü alaprajz fölé is állitható. Ha a magassi'ig a félkörnél nagyobb és
(ce), (de).

6.

ábra.

7.

ábra.

alkotó ködarabok a boltkövek és ezek között a legalsó (a) a vállkö, a legfels pedig (t) a zárók v.
záradék; a B. egy-egy fele a boltszár; a boltköveknek érintkez ferde síkjai á tekvMzagok, a
merleges érintkez síkok az állóMzagok. A B.
görbéje szerint a B.-ok lehetnek félkörívesek,
Bzegmontíveaek stb. L. Boltív.
A bolthajtások nemei
donga- B. két, egyenl
:

A

:

magasságú, párhuzamos gyámfal fölé emelt bolthajtás, melynek horalokíve félköríves, csúcsíves,
szegmentíves, kosáríves

stb.

lehet.

A

donga-B.

az alaprajz szögeinek számát szaporítjuk, a föléje

—
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emelt kolostor-B.-ot kupola-B.-nak nevezzük. Végtelen sokszög alaprajz (kör) fölé emelt kolostorB.-ot gömb-B.-nak nevezzük. Gömb-B. származik akkor is, ha *|^ körivet egy függélyes tengely
körül forgatunk (forgás felület). Világítás céljából a fölül nyitva hagyott görab-B.-ok fölé emelt
hengeralakú tornyocskát lámims-nsik nevezzük.
Gömb-B. 3 vagy több szög alaprajz fölé állítható, ha azt az alaprajznak megfelelen függélyes síkokkal metszük.

—

Boltozat

Kupola- B.-oknak beboltozásához

nem

kell állás,

mert ezeknek zárt gyri önmagukat tartják.
Pincetalaj alá, ha az a föld árjának v. áradásoknak van kitéve, néha megfordított süveg-B.-okat

A gömb-B.-ból ily

módon megmaradó
részt cseh B.-nak hívjuk (" 7. ábra). Ha a csehB. fels részét is lemetszük egy vízszintes

3 vagy több
gömbháromszöget nye-

síkkal:

rünk, melyeket csegelyeknek (pendentif) ne-

11. ábra.

csegelyek segítségével egy sokszög
emelhet vagyis a csegely
átmenetet képez a sokszög idom és a köralap-

vezünk.

A

alaprajz fölé gömb-B.

rajz között.
Cseh süveg-, vagy porosz süveg- B.-nak az igen
lapos B.-ot hívjuk. A csillag-B- az egyszer kereszt-B.-ból származik (1. a 8. számú alaprajzot),

ha az egyes boltmezökben a tetópontok s így a
bordák számát is szaporítjuk. Ha az így támadt
süvegeket még jobban feldaraboljuk, akkor az
ú. n. hálós-B.-ok keletkeznek (1. a 9. számú alaprajzot ós a 10. sz. perspektivikus nézetet). Ha egy
kereszt-B.-nak négy gerincívét a 4 kezdpontban (1. 11. ál/ra a, h, c, d pontok) emelt függélyes
tengely körül forgatva gondoljuk, akkor 4 kehelyalakú boltmezt kapunk és ha most az üresen

Asszír palota csatornája.

alkalmazunk megfelel

szigeteléssel,

hogy a

vlz

behatását meggátoljuk.
A B.-ok szerkesztését már az egyiptomiak és
asszírok ismerték (a 13. ábra egy asszír palota
csatornáját mutatja). Nagy haladást hoztak a B.-

;

13. ábra.

maradt

teret

Legyez

egy lapos

alalni boltozat.

B.-tal fedjük be,

akkor az

legyezöalakú B.-ot szerkesztettük

(11. és
12. ábra).
A B. anyaga legtöbbnyire a tégla, ritkábban a
faragott k. Kereszt-B.-ok gerincíveit, minthogy
azok önálló teherbíró szerkezetek, csinálhatjuk
faragott köböl, a süvegeket pedig téglából vagy
öntött B.-ból (1. 0.). Nagyobb ívköz vagy megterhelt B.-ok extradoszán ersít íveket, erú.

n.

sít bordákat falazunk egymással párhuzamosan, a háztet szarufáinak állásához hasonlóan,
tehát a gyámfalakra merlegesen, 1-5—2 m.nyire egymástól. Donga-B.-okat caakalakzó ívek
(1. 0.) segélyével készíthetünk, s ha a donga nagy,
ezeket ismét boUozóállványokkal támasztjuk meg.

14. ábra.

Btmsak kapn.

építésbe az etruszkok, amennyiben azok már nagy
boltozott kapukat (1. 14. ábra) és óriási boltozott
csatornákat építettek (a Cloaca maxiina Rómában). A rómaiak a B. -okát teljes céltudatossággal

alkalmazták és épületeikben különösenadonga-,a

-

—

Boltozó állvány

a kupolaboltozatot használják. A kea csúcsíves stílusban, a kupola-B.-ok
az ó- keresztény és a renaissance építészetben, a
donga-B.-ok azújabb hídépítésben jutottak fejlettségük legmagasabb fokára.V. ö. Scheffler,TheoTie
der Gewölbe (Braunschweig 1857); Culmann,
Graphische Statik (2. kiad. Zürich 1875) -JDiipuis,
kereszt- és
reszt-B.-ok

Traité de l'equüibre des roútes (Paris

Breymann, Baukonstruktionslehre

Boltzmann
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1870);

1 köt. (5. ki-

adás Leipzig 1880); Vanderley, Építöszerkezetek
könyve, ford. Tankó Sámuel. II. rész (Budapest
1884).

Boltozó állvány, oly ideiglenes faszerkezet,
mely az építend boltozatot, leend alakjának
megfelelen, alulról mindaddig alátámasztja, míg

Boltrafiio v. Beltraffio, Giovanni Antónia,
olasz fest, szül. 1467. Milanóban, megh. 1516
0. Fként Milanóban s átmenetileg
Bolognában (1500) és Rómában (1513) mködött.
Leonardo da Vincit követte, kinek sajátos bájú
formavilágába és chiaroscuro-technikájába egészen beleélte magát. Legeredetibb mint arckép
fest volt arcképei a milanói iskola legkiválóbb
alkotásai közé tartoznak. Ritkábban freskókat is
festett.
müvei a milanói Crespi- és PoldiPezzoli-gyüjteményben, a párisi Louvreban (1500),
a londoni National Galleryben, a budapesti Szépmíívészeti Múzeumban s a pozsonyi Pálffy-gyüjteményben (1508) rzött Madonnák, a berlini Kaiser
Friedrich-Museum S. Barbarája (1502), Girolamo
Cario költ arcképe a Brerában.
Boltszár, a boltozatnak egy-egy fele, melyeket

jún. 15. u.

;

F

:

a gerincvonalon keresztül fektetett függélyes sík
választ el egymástól. L. Boltozat.
Boltszék, 1. Boltváll.
Bolt-talp, holtláb, a boltozat és gyámfal érintkez síkja. L. Boltozat.
Boltváll, boltvánkos, boltszék (Impost), így nevezik egy boltív alatt lev gyámfalnak azt a részét,
melyen a boltív közvetetlenül nyugszik. Ha a B,
egy drb faragott
van készítve, akkor vállkö
a neve. A vállkövet, mint a boltív és pillér között lev választó -tagot, a boltív nyomására és
a gyámfal ellenállásának kitüntetésére sokszor,
többé -kevésbbé gazdagon, tagozni is szokták.mely
tagozatok összeségét vállpárkánynak nevezik.
Boltz, August Konstantin, német nyelvtudós,

kbl

I.

ábra.

Boroszlóban 1819 szept. 26., megh. 1907 jún.
Orosz nyelvtan Robertson-féle módszer szerint, ezenkívül angol, francia, olasz és spanyol nyelvtanok. Athanasios Christopulos, a hellén
Mirza-Schaffy dalai; Land und Leute in NordEuböa Die hellén, oder neugriech. Sprache stb.
Boltzmann, Ludwig, fizikus, szül. 1844 febr.
20. Bécsben, megh. (öngyilkos lett) 1906 szept. 5.
szül.
2.

Munkái

:

;

2.

ábra.

Duinoban (Isztriában, Trieszt mellett). Tanulmányait Bécsben (Stefannál), Heidelbergben és Ber-

3.

ábra.

—

—

a boltozat az utolsó knek
záradéknak
beépítése után önmagától is meg nem áll. A B.
mintaivekbl, az ezt borító deszkaburkolatból s
nagyobb boltozatoknál az alátámasztó szerkezet-

bl

áll

(1.

Boltöv

az
a.

2. és 3. ábrát).
m. holtív (1. o.).
1.,

Boltpénztárkönyv vagy kézipénztárkönyv, a
detail-üzletben a bevételek és kiadások els fel-

linben (Helmholtznál) végezte. 1867. a bécsi egyetem magántanára, 1869. a gráei egyetemen a
matematikai fizika rendes tanára, 1873. a matematika tanára Bécsben, 1876. a kísérleti fizika
tanára Grácban, 1890. az elméleti fizikáé Münchenben, 1895. a bécsi, 1900. a lipcsei s 1902. ismét a bécsi egyetemen az elméleti fizika tanára.
19(X)-ban a M. Tud. Akadémia is_kültagjává választotta. Neve a legnagyobb fizikusoké között
munkássága a fizikának számos
foglal helyet
ágát elsrangú eredményekkel gazdagította. Elssorban a kinetikai gázelméletet ennek alapján
;

;

mutatta meg, hogy a höelmélet ú. n. második ftétele tkp. azt fejezi ki, hogy a testek az ket alkotó molekulák igen nagy száma folytán a legvalószínbb állapot felé közelednek. Mechanikával, a Maxwell-féle elmélet mechanikai megalapozásával sokat foglalkozott ez elmélet köretelte
összefüggést a törésmutató ós dielektromos együttható (1. 0.) között ö igazolta elször a gázokon tle
származik a hsugárzásra vonatkozó ú. n. StefanB.-féle törvény elméleti bizonyítása. A fizikán
kívül a filozófiát is mvelte, a bécsi egyetemen

jegyzésére szolgáló könyv. A B.-bl írják a tételeket csoportosítva a számadási idszak v. a nap
végén a rendes pénztárkönyvbe. A könyv vezetése kétféle, ú. m. tételszerü, ahol minden egyes
tételt körülírnak, és szelvények alapján készült,
ahol minden egyes bevétel és kiadás külön pénztári mellékletet kap és a könyvben az összeg a
szelvényre való hivatkozással lesz bevezetve.
igen látogatott
:

;

;

filozófiai

eladásokat

is

tartott.

-

—

Bolus

495

Bolyai

ersen metafizika-ellenes felfogása csak kanyargásaiban juthatunk szárazra. A bejáNagyszámú értekezésein kívül könyv- rattól jobbra egy fels párkányra juthatunk, s azt
alakban megjelent müvei Vorlesungen über Max- a legel marhák s azoknak pásztorai menedékül
Filozófiáját

jellemzi.

:

wells Theorie der Elektrizitát und des Lichtee
(Leipzig 1891
92) Vorlesungen über Gastheorie
Vorlesungen über die Principe
(u. 0. 1896—98)

—

;

;

der Mechanik (u. o. 1897). Amerikai útleírása,
emlékbeszédei, egyetemi székfoglalói stb. Populare Schriften (Leipzig 1905) c. alatt jelentek meg
övsszegyüjtve.

Bolus íásv.. hol, lemnoszi föld, szfragid, pecsétföld), az olyan többé-kevésbbé zsíros tapintatu ós
zsírfényü, bamásvöröses, kagylós törés agyag,
mely a vízben sustorgás közben szögletes darabokra esik szét, azután pedig finoman földes, képlékeny anyaggá. Égetv^e megvörösödik; ha mangánt
is tartalmaz, sötét barnává lesz (ciprusi urnbra).
K. 1—2 fs. 2-2— 25. Anyaga vasoxid tartalmú,

használják. Itt néhány durva eseppkdudor is
elkerülte a látogatók által elkövetett rombolás sorsát A baloldalon éppen azon a ponton, hol a patak
elöbuggyan, szintén jó magasan fekv párkány

is

fogad

s

odaanagyszebeniKarpathen-Vereinpetro-

zsényi fiókja lépcsket is építtetett. így a vízjárás nyomait jól mutató boltozat alatt tovább
haladva, ismét létrával szállunk le a patak medrébe 8 azontúl pallók segélyével éppen a vasúti
hídhoz szolgáló alsó nyilasig jutunk. Régebben
a hídon is túlterjedt a barlang egészen a Banyica patakig, melybe a Boli -barlang vize ömlik.
Jósika M. Abafi regényében Deli Marko menedékhelye.

Bolvás, kisk. Krassó-Szörény vm. karán
kovasavban gazdag alumínium -szilikát, ingadozó sebesi j.-ban, (i9io) 849 oláh lak., bamaszénbászázalékos összetétellel, gyakran idegen szennye- nyával, u. p. Korpa p. u., u. t. Korpa.
Boly, kisk. Zemplén vm. bodrogközi j.-ban,
zésekkel. Eruptív közetek, különösen pedig bazalt
és bazalt-tufák, porflr meg fonolit hasadékai- (1910) 760 magyar lak. postahivatal, u. t. Királyban találni. Elfordul még szerpentinben, csil- helmecz.
Bolja (Bell, Bura, ^oZj/;, kisk. Nagy-Küküllö
lámpalában, mészkben és ércfekvöhelyeken is.
Nálunk egy kevés van Telkibányán, Tokaj vidé- vm. medgyesi j. ban, (i9io) 1323 oláh, magyar és
kén, Rézbányán, Betléren, Oraviczán, Pillsszent- német lak., takarék- és kölcsönegylet postahikeresztenstb. Sok van Sziléziában (Striegau, Stein- vatal, u. t. Nagyselyk. Régi kastélya 1324. Bolyai
hau,Goldberg), Göttingen vidékén.aHabichtswald- Gáspáré volt, azután többször gazdát cserélt 8
ban,Szászországban(Seidenberg),aRhön-hegység- 1598. Mihály vajdáé lett. 1629 jan. 5. Bethlen
ben, Csehországban, a Kaiserstuhlban. Toscanában Gábor szalontai Toldy Györgynek adományozta
Siena mellett nagyon szép s finom gesztenyebarna több községgel együtt A mellette lev rozzant
szín B.-t bányásznak (terra di Siena) úgyszin- templomban Mihály vajdától ered falfestmények
tén Kis-Ázsiában (Sinope, vörös szín) s Ciprus vannak. Itt született 1775 febr. 9. Bolyai Farkas,
szigetén (mangán tartalmú wciprusi umbra»).
a nagyhír matematikus. A B.-völgyben számos
Használják a B. -földet a faaranyozásnál (a régiek prehisztorikus cserepet és ókori kézi malomköleukophoron-ja). A sárga B. égetve angol- vagy veket találtak. Ma kitn alma terem B.-n.
berlini néven ismeretes kittnek, pipafejnek, políBolyai, 1. Farkas (bolyai), a marosvásárhelyi
rozó anyagnak használják.
ev. ref. kollégium tanára saM. Tud. Akadémia lev.
B. álba, a. m. fehér agyag. B. rubra a. m. vö- tagja,B. Gáspár vmegyei szolgabíró és pávai Vájna
rös agyag. Mindkettt pilulák készítésére hasz- Krisztina fia, szül. 1775 február 9. Bolyán (az
nálják oly anyagokkal, melyek a rendes növényi akkori Fels-Fehér vármegyében), megh. Marospilulamasszákkal elbomlanak (kénes, kokain, Vásárhelyen 1856 nov. 20. Nagyenyeden és Ko;

;

;

—

;

pokolkö).

Bolus

ném. Bissen), magyarul /a/oí-nak
Í8 nevezik. A pilulánál nagyobb és lágyabb golyóV. tojásalakú gyógyszeralak. Ritkán rendelik.
Bolvanszkaja Guba, az Északi jegestenger
egyik 21 km. széles öble a Pecsora-torkolattól
(lat,

rajta jövedelmez a lazachalászat.
Hol vára (Csetatye Boli). Az oláh nép

K.-re

;

ál-

használt várelnevezés az erdélyi részek középkori és újabb ersségeinél általános használatban van. A B. azonban a közéletben hazánk
egyik sokszor emlegetett, Petrozsény közelében
lev barlangjára vonatkozik de eredetileg ez is
ersséget jelentett. T. i. a barlanggal átellenben
tal

;

emelked cukorsüveg idomú hegyen kockakövekbl összerótt rhely állott. A kockaköveket a petrozsényi vasút építésekor hordatták

le a várról,
van néhány szakembernek tudomása.
Annál jobban ismerjük a Bol-vár barlangját, mely

amirl

alig

ívalakban fejldött ki s jókora patek útjául szolgál. A fels részbe a patak csak áradáskor hatol
be. Rendes körülmények közt bezuhan egy résen s
a barlang els harmadában üti fel magiát s azontúl végig kitölti annak szélességét, úgy hogy

lozsvárott tanult. 1798-ban br. Kemény Simonnal,
kinek korrepetitora volt, kiment a göttíngeni és
jenai egyetemekre. Göttingenben az akkor szintén
ott tanuló Gauss-szal bens barátságot kötött s
késbb is sok levelet váltott vele. (Sartorius,
Gauss zum Gedáchtniss, 1856.) Hazatérve, egy
ideig anyai jószágán gazdálkodott ; 1804. meghívást kapott a marosvásárhelyi kollégium matematikai, tlzikai és kémiai tanszékére, hol aztán
47 évig tanított. Korának egyik legels, hazájának pedig eddigelé legnagyobb matematikusa volt,
amellett technikai kérdésekkel is szenvedélyesen
foglalkozott. Igen jeles ft- és fz-kemencét talált fel, mely annak idején Erdélyben nagy hírben
állt föltnést keltett a draisineje is. Foglalkozott
filológiával, rajzolással és zenével is. Emellett
jelentékeny irodalmi munkásságot fejtett ki specialista volt fleg a gyászjelentések, rövid, néha
verses nekrológok írásában ezek közíil legkitnbbek a br. Kemény Simon, id. Szász Károly és
a saját maga halálára Írottak. Munkái Öt szomorújáték (Nagyszeben 1817) A párisi per (Maros-Vásárhely 1818) ; Popé próbatétele a^ emberrl
(angolból fordítva, u. o. 1818)
Arithmetica eleje
;

;

;

:

;

;

;

—

Bolyai
(u. 0.

1830. B. B. F. jegyekkel

javított kiadása

;

fleg a Tentamen juventutem

u. 0. 1843.) és

diósam in elementa matheseos
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.

.

.

stú-

introdueendi.

Cum apppendici triplici (u. o. 1832—33, 2
E munkája tette B. nevét világhírvé. Els

köt.).

köte-

tének második kiadása a M. Tud. Akadémia meg-

Mzásából 1897. jelent meg: ySiwopíi&MS Academiae
Scientiarium Hungaricae címen König Gyula és

Béthy Mór értékes

jegyzeteivel, II. kötete pedig
1904., sajtó alá rendezték és jegyzetekkel kisérték Kürschák József, Béthy Mór és Tötössy
Béla. Az arühmetikánaJcgeometriának és physikának eleje (l.köt. Maros- Vásárhely 1834, névtele-

Marosszéki lakodalmi szokások (TudományArithmetioa eleje kegdöknek (MarosVásárhely 1850. Névtelenül) rtan elemei kezdknek (u. 0. 1850—51. Névtelenül); Kurzer
Grundriss eines Versuches die Arithmetik darzustellen (u. o. 1851. Névtelenül). Ebben reklamálja
a prioritást Lobacsevszky orosz matematikussal
szemben íia számára az abszolút geometriát Illetleg. Továbbá Szívhangokiledin, német és magyar

nül);

tár 1834)

;

;

versek, u.

o.

1852)

Jelentés (búcsúja és végren-

;

1855—56); II. Mohammed c. drámája
a Régi magyar könyvtárban jelent meg (Budapest
delete, u. 0.

1898). Kéziratai közül Szily Kálmán adott ki néhányat. (Mat. Értek. XI. köt"). 01ajfestésíi arcképe,
70 éves korából, fia, B. Gergely (megh. 1890)
birtokában volt errl Thanhoffer Lajos akad. tag
másolatot készített az akadémia képes terme számára. Levelezése Gausszal, mely eddig a nagy
tudományos közönség eltt teljesen ismeretlen
;

volt, ily

címen

Károly

levelezése.

meg B. és Gauss Frigyes
Az akadémia megbízásából

jelent

:

szerkesztették Schmidt Ferenc és Stackel Pál
(Budapest 1899, ugyanaz németül Lipcse 1899).
Legkimerítbb életrajzaíTowc^; Józseftl a marosvásárhelyi ev. ref kollégium értesítjében.
2. B. János (bolyai), cs. és kir. kapitány a
mérnökkarnál, B. Farkas üa és matematikai
lángeszének örököse, szül. Kolozsvárott 1802 dec.
.

megh. Maros-Vásárhelyen 1860 jan. 17. Hamexhumálták és nagy
ünnepélyességgel atyja hamvaival együtt közös
15.,

vait 1911. Marosvásárhelyen

A

Bolygó hollandi

volt nála, de minthogy ismét elkezddött köztk
a viszálykodás, újra kiment Domáldra. 1846-ban
végleg beköltözött Maros-Vásárhelyre s ott lakott,
elvonultan a világtól s elveszve a tudomány számára. Munkája Scientiam spatii absolute veram
exhibens a veritate aut f alsitate Axiomatis XI.
Euclidiiindependentem
Maros-Vásárhely 1833.
E világhír munka atyjának Tentamen cím munkájához van csatolva. Ez újabban ilyen címen
:

:

.

.

.

A

meg
tér ahsolut igaz tudománya (elszóval,magyarfordítás8al és magyarázattal ^Síítófc
Józseftl, B. életrajzával Schmidt^ A(A, Budapest
1897), franciául Haüel, La science absolue de
l'espace (Paris 1895). 1903 jan. 17. a kolozsvári
egyetem ünnepet rendezett B. tiszteletére s szülházát emléktáblával jelölte meg. Ugyanekkor bejelentették a M. Tud. Akadémia képviseli a Bolyaijutalomdíjat(l. Bolyai-díj). V. ö. Kürschák József,
B.(Középisk. Mathematikai Lapok X. évf.) Bedöházi János, B. Farkas és B. János (Maros-Vásárhely 1897) Schlesinger Lajos, B. János (Math.
ésPhys. Lapok 1902 és 1903); Gatti Fr., Geschichte der k. u. k. Technischen Akademie (Wien
1901—1905); Szabó Péter, B. János ifjúsága
(Math. és Phys. Lapok 1910).
Bolyai-díj. E címen a M. Tud. Akadémia Bolyai
János születése századik évfordulója alkalmával
a halhatatlan tudósnak, valamint az
mélyen
gondolkozó atyjának és a tudományban mesterének emlékezetére elhatározta, hogy els ízben
1905. és azután minden ötödik évben a decemberi
összes ülésén, a megelz öt évben bárhol és bármely nyelven megírt legkiválóbb matematikai
vizsgálat szerzjét, tekintetbe véve az illetnek
elbbi tudományos mködését is, 10,0O0K Bolyaijutalom-m&l és éremmel tnteti ki. Az érem egyik
oldalát a M. Tud. Akadémia és Budapest képe, a
másik oldalát magyar felirat díszíti. Az alapítvány
szabályzata értelmében a M. Tud. Akadémia az
1905. esedékes B. odaítélésére a König Gyula,
Bados Gusztáv bels és Darboicx Gaston, Klein
Félix küls tagjaiból alkotott bizottságot küldte
ki ez a bizottság a díjat Henri Poincaré-nak, a
francia akadémia tagjának ítélte oda. Az 1905—

jelent

:

;

;

;

matézist atyjától tanulta 12 1910-iki idszakra König Gyulát és Bados Gusza vizsgálatot a gimnázium távot mint bels és Henri Poincaré-t és Gösta
6-ik osztályából 15 éves korában ment fel Bécsbe Mittag-Lefflert mint
tagokat küldte ki az
a genie- akadémiára az öt évi kurzust kitn si- akadémia a Bolyai-jutalmat odaítél bizottságba.
kerrel elvégezvén, 21 éves korában hadnagy (s ek- Ez a bizottság a jutalmat Dávid Hubert hírneves
kor jött rá világhír felfedezésére. V. ö. Mat. és német matematikusnak ítélte oda s ezt az ítéletet
Term. Ért. V.), 22 éves korában fhadnagy, 24 éves az akadémia összes ülése megersítette. A legkorában kapitány lett. A hadseregben els ma- közelebbi B. 1915. válik esedékessé.
tematikus, els virtuóz-hegeds ós els vívó is
Bolyár, kisk. Sáros vm. alsótárczai j.-ban, (i9io)
folytonosan párbajai voltak, több közülök halálos 381 tót és magyar lak. ; u. p. Keczerpeklén, u. t.
maradt a gyztes fél. Végre, nem Ránkfüred.
8 mindig
tudni mi okból, nyugalmazását kérte, mit 1833. meg
Bolygócsillagok, 1. Bolygók.
Í8kapott,azzalahozzáadással,hogy amikor tetszik,
Bolygó hollandi, egy igen elterjedt tengerészvisszatérhet. Most apjához Maros-Vásárhelyre monda szerint van Staaten nev hollandi hajósköltözött, hol egy évig lakott folytonos viszály- kapitány, aki istentelen élete v. átkozódása miatt
kodásban az apával, kit párbajra is hívott, mire arra van kárhoztatva, hogy a bolygó zsidóhoz s
ez kipirongatta és elzte a házától egy ideig még más hasonló mondai alakhoz hasonlóan ítéletnapig
Maros-Vásárhelyt lakott, de azután atyja megen- nyugtot ne leljen s hajójával a tengereken kóbogedte neki, hogy domáldi birtokára menjen gazdál- roljon. Hajóján némely monda szerint egész lekodni. Itt teljes elvonultságban ólt tíz évig s nem is génységével együtt látható az elkárhozott kapitalálkozott atyjával, míg végre 1843. magába tány. E rémhajó megjelenése a tengerész -babona
szállt elment atyjához
kiengesztelni hat hétig szerint vészt jósló eljel a vele találkozókra. A B.
sírba helyezték.

éves korában

;

letette

kIs

;

;

vég

;

;

t

;
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Bolygrö ideg

Bolygrók

újabbkori irodalmi földolgozásai közül Marryat verik vissza ennélfogva a B.-tól hozzánk érkez
hasouló c. regénye s különöaen Wamier Richárd fény polározott, és színképük nagyjából meg^yeoperája legnevezetesebbek. V. ö. Sébillot, Légen- zik a Nap spektnmiával. A Mars, Jupiter, Saturdes, croyances et superstitions de la mer (Paris nus, Uranus és Neptun speklramában a Nap1887); ilekher-Bassei, Legendsand superstitions spektrum sötét vonalain kívül oly más sötét vonalak is lépnek fel, melyek az ama B.-at körülof the sea and the sailors (Chicago 1885).
;

Bolygó ideg (n. vagus s. pneumogastricus),
az agyidegek között a 10-ik pár. Magva (nucleus
vagi) a nyúlt\'eló csüUöárki (tossa rhomboidea)
részében van nyalábjai a kötélidomú test (corpus
restiforme) és olajka (oliva) között hagyják el a
njníltvelöt 10—15 Unom pamattal, melyek tömött
kerek ideggé egyesülnek és ez a torkolati likon
(foramen jugulare) megy ki a koponya-üregbl,
ahol rajta egy duc van (ganglion jugulare vagi).
2 cm.-nyire a likon túl 10—15 mm. hosszú
IV's
ós 4— 5 mm. vastag csomóvá lesz (plexus nodosus
vagi), melybl a fels gégeideg (n. larjTigeus sup.)
ered azután az ideg a bels fejverér és a torkolati vivér között halad le, miközben a szívhez
szálakat küld (rami cardiaci). A mellkasba értekor a jobboldalon a kulcscsont alatti vereret, a
baloldalon az aorta-ivet megkerülve az alsó g^eideget (n. laryngeus inf .) küldi vissza a nyakra
a törzsöke pedig a megfelel oldali tüdócs (bronchuá) mögött lialad el, ágakat küldve a tüdkapuba (plexus bronchialis). Onnan túl a két ideg
a bárzsingot kiséri (chordae oesophageae), rajta
hálót képeznek (plexus oesophageus), s miután
számos ág elbocsátása után jelentékenyen megvékonyodtak, a rekesz bárzsingi likján át a hasüregbe érkeznek, ahol végszálaik a gyomor elüls
és hátulsó felszínén fonatokba kifutnak (plexus
gastrici). Mködését illetleg a B. a vegyes idegek közé tartozik; állatoknál a koponyaüregi
részének izgatására mozgások jelentkeznek a
szájpad, garat, nyelcs és gége izmain (Volkmanni gátló rostok is vannak benne a szív számára, de ezeket közlekedések útján kapja a
WiUisius-féle járulékos idegbl. Erzö rostjai a
tápláló csatornához mennek a lágy szájpadtól
egész a gj'omor végéig, s ellátják a garatot, bárzsingot és gyomrot azonkívül a sjTnpathicushoz
rostjai a hasüreg végereihez is eljutnak. A
lélegz késztUék is belle kapja az idegeit. Mkö;

—
;

;

;

men

désének
mozgás.

részleteit

Bolygók

1.

Lélegzömozgások,

(gör. ::Aav^-:£; a.

Szív-

m. körülbolyongó,

planétáé, steüae errantes, bolygó<sulagok,
1. a két képmellékletei), azok az égitestek, amelyek közel köralakú pályában keringenek a Nap
körül. A B. magukbtín véve sötétek, nincs saját
fényük, a világosságot a Naptól nyerik. Nevüket
onnét kapták, mert a Földrl szemlélve a kölcsönös helyzetüket alig változtató állócsillagok között aránylag gyors ós komplikált mozgásokat
látszanak végezni. A szabad szemmel látható
B. fénye vetekedik a legfényesebb áUócsillagokéval Venus ^Vj-szer, Jupiter 3-szor, Mars 2 Vj-szer
oly fényes, mint a Sirius Merkúr f énymaximrmia
eléri ama legragyogóbb állócsillag fényét, míg
Saturnus a Sirius fényintenzitásának csak mintegy felét éri el. A B. fénye nyugodt és nem pislog (szcintillál) mint az állócsillagoké. Míg az állócsillí^ok saját fényükben ragyognak, úgy mint
a Nap, addig a B. a Napnak rájuk es fényét
lat.

;

;

BéoaiNan

Lexikona.

ÜL Ut

vev

légkörtl származnak. Hogy a Venuson is
van légkör, azt fénytörés-jelenségek mutálják;
Merkúr légkörére a bolygó fényersség-változásaiból lehet következtetni. Míg az állócsillagok a
leghatalmasabb távcsben is csupán fényl pontocskáknak látszanak, addig a B. már kisebb táv-

esben

is

köralakú, jól

mérhet

sarlóalakot

vagy

korongot mutatnak, melynek látszólagos nagysága aszerint változik, amint a B. hozzánk közelebb vagy tlünk távolabb vannak. Merkúr 4-5
12, Venus 10-2-65, Mars 3-5—24, Jupiter 30—
49, Satm-nus 15—21, Uranus 3-2—3-9, Neptun
2-3-2-5 ívmásodperc között változó látszólagos
átmért mutat. Némely B.-on sötétes foltok láthatók, amelyeknek szabályosan ismétld mozgásából a B. tengely körül való forgására, rotáezt a rotációt bizociójára lehet következtetni
njltja némely B.-nak a sarkoknál való lapultsága
is. Merkúr és Venusnál, kisebb mértékben a Marsnál a mi Holdunkéhoz hasonló fénj'A'áltozásokat,
fázisokat lehet látni, amelyek szükségképen elöállanak azért, mert e B. helyzete és helj^-áltozása
a Földhöz képest olyan, hogy megvilágított felükbl folyton növeked vagy fogyó részeket láttmk.
Némely bolygó környezetében kisebb égitestek
keringenek, amelyeket mellék-B.-nak, holdaknak, trabans v. satelleseknek szokás nevezni.
Ily holdja van pl. a Földnek is Marsnak 2, Jupiternek 8, Satumusnak 10, Uranusnak 4, Neptunnak 1 holdja ismeretes eddig. Saturnus körtü
sajátságos gj-rü- rendszer is lebeg. Merkúrnál és
Venusnál eddig még nem sikerült holdakat fel;

;

fedezni.

A régiek csupán a szabad szemimel látható,
hozzánk közelebb lev v. nagyobb 5 bolygót ismerték, t. i. Merkúrt, Venust, Marst, Jupitert és
Satumust. A Földet Copemicus sorozta a B. közé.
A távcsnek a XVI. sz.-ban történt föltalálása
rendkívüli mértékben tágította a B.-ról való ismereteinket. Simon Marius 1609 dec. 29. és röviddel utána Galilei 1610 jan. 7—10. felfedezték

els holdját Galilei 1610. a Satumust
oháromszoros»-nak látta, de csak Huyghens isvalódi alakját Huyghens
merte fel 1657. a
fedezto fel 1655 márc. 25. Satumus 6-ik holdját,
J. D. Cassini 1671. a 8-ikat, 1672. az 5-iket, 1684.
a 3. ós4-iket, W. Herschel 1781. felfedezte az
Jupiter 4

;

gyr

;

Uranust, 1787. Uranus két klUs holdját, 1789.
Saturnus 1. és 2-dik holdját, míg a 7-iket csak
1848. fedezték fel Lassell és Bond. l&46-ban
Lassell fölfedezte a Neptun holdját és 1851. Uranus két bels holdját. Miután Adams és Leverrier

számítás útján kimutatták, hogy az üranuson
túl is kell egy bolygónak léteznie, 1846 szept. 23.
sikerült GaUe-nak Berlinben megtalálnia a Neptunust, Naprendszerünk eddig ismert legszélsbb
bolygóját, közel ahhoz a helyhez, melyet Leverrier
számításai elre kijelöltek.
A B.-ról való ismereteinknek új korszaka kezddött, mikor 1801 jan. 1. Piazzi Palermóban föl38

—
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fedezte az els kisbolygót (aszteroida), mely a les kis bolygót, melynek a Naptól való közepes
Mars és a Jupiter között kering a Nap körül és távolsága valamivel nagyobb, mint a Jupiteré.
amely kitöltötte azt a hézagot, melyet Kepler a Azóta még 3 ily kis bolygót fedeztek fel a (617)
Mars és Jupiter között sejtett. A meglepetés növe- Patroclust Kopff 1906., a (624) Hektort Kopff
kedett, mikor 1802. Olbers fölfedezte a Pallas, 1907. és a (659) eddig névtelent Wolf 1908., meHarding 1804. a Juno, Olbers 1807. a Vesta nev lyek mind közel ugyanolyan közepes távolságban
kisbolygót. Ezzel megvoltak a kisbolygók v. vannak a Naptól mint a Jupiter. A kis bolygóknak
aszteroidák csoportjának els tagjai. Újabb kis- ez az utóbbi csoportja elméleti szempontból külöbolygót csak 18i5. talált Hencke, az Astraeát. nösen érdekes, mert a három test problémája egy
Azóta a kis-B. száma rendkívüli módon növeke- szigorú, ú. n. Lagrange-féle megoldásának feleldett, különösen amióta fölfedezésükre a foto- nek meg. 1877-ben nagy feltnést keltett, mikor
gráfiát alkalmazzák. Nagy nyílású, de kis gyújtó- Hall Washingtonban felfedezte a Mars két holdtávolsággal biró fotográfiai távcsövet irányítanak ját. A B. rendszerének újabb gazdagodását jelenaz ég ama tájéka felé, melyben kisbolygót sejtenek tette a Jupiter 5. holdjának felfedezése Barnardtól a Lick-obszervatóés több órán át exponálrimnban. 1898. fedezte
nak egy lemezt, mialatt
fel Pickering a Saturegy hajtó-óram a távcsövet pontosan ugyannus 9-ik, 1905-ben a
azon állócsillag felé irá10-ik holdját, mindketnyítja. Az állócsillagok
tt fotográfia útján.
1906-ban fedezte föl
a lemezen mint pontok
Perrine fotográfia útmutatkoznak, mi g a kisján a Jupiter 6-ik és
bolygó, gyorsabb mozgásánál fogva, a leme7-ik holdját, 1908. pezen vonalszer nyomot
dig Melotte Greenwich:

hagy, melynek iránya
ben a 8-ikat.
nagysága megfelel a
bolygórendszer át1. ábra. A (329) Svea kisbolygó, fotogr.4fla útján felfedezte
kisbolygó mozgás-iránézete. Az alábbi tábláWolf Heidelbergben 1892. márc. 21.
nyának és nagyságázatokban össze vannak
(A kép közepén látható ferde vonás a Svea nyoma).
nak (1. az 1. ábrát).
foglalva mindazok az
A 1909-ig fölfedezettek közül 674 kis bolygó adatok, amelyek a B. nagyságára, keringésére,
pályaelemeit számították ki véglegesen. Azóta rotációjára, pályájára vonatkoznak. A kis B.-at,
számos új fölfedezés történt, melyek még nincse- melyeknek száma mintegy 700, természetesen nem
nek kiszámítva s amelyek között lehetnek régeb- lehetett mind felsorolni, s ezért csak kettnek, az
ben ismeretes kis B. is. Sokáig azt hitték, eddig ismert legbelsbb a (433) Ers, s az eddig
hogy a kis B. csak a Mars és Jupiter pályái ismert legszélsbb (624) Hektor nevnek elemeit
között fordulnak el, mígnem 1898. Witt fölfe- soroljuk fel. Kiegészítésül megjegyezzük, hogy a
dezte a (433) Ers nev kis bolygót, melynek Nap tömege 333,400-szor akkora mint a Földé,
pályája részben a Mars pályáján belül fekszik és átmérje 1.391,080 km., rotációja 25 nap és 4
így sokkal jobban közelíti meg a Földet, mint óráig tart, srsége pedig 1*42. Merkúr mozgásábármely más bolygó, a Holdat kivéve. A Mars nak bizonyos szabálytalanságaiból arra következ57 millió, a Venus 40 millió, az Ers azonban 20 tettek, hogy még a Merkúr pályáján belül is kell
miUió km. -nyíre közelítheti meg a Földet. Az lennie bolygónak, mely még közelebb van a NapErs azért nagyon fontos, mert segítségével pon- hoz el is nevezték Vulkánnak. A Neptunon túl
tosabban lehet meghatározni a Földnek a Naptól is vélnek még távolabbi B.-at. Eddig azonban
való távolságát, vagy mint az aszti'onómusok sem a Merkúron belül, sem a Neptunon túl nem
mondani szokták a Nap-parallaxist ezért min- fedeztek még fel bolygót, úgy hogy e két bolygó
den kedvez alkalommal a leggondosabban figye- adja a bolygó-rendszer bels és küls határát,
lik meg. 1906-ban fedezte föl Wolf az (588) Achil- természetesen jelenlegi ismereteink alapján.
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nagyobb K.-i kitérését, melytl fogva a jelenségek a leírt módon ismétldnek. Uj tényekhez jutunk, ha a Venus mozgását a csillagokhoz viszonyitva írjuk le. Ha Venus röviden a fels konjunkció után mint alkonycsillag látható, akkor
gyors, Ny. -ról K. felé, azaz az állatövi jegyek irányával megegyez, direkt, folyton lassúdó mozgásban leljük. Ha a Naptól való AQ^/^'^-nji elongációt elérte, ismét közeledik a Nap felé, de mozgása még mindig direkt marad 280-nyi távolságban a bolygó stacionáriussá válik, azaz úgy látszik, mintha az állócsillagok között egy helyben
maradna. Innen kezdve K.-röl Ny. felé irányított,
retrográd mozgást tüntet fel a Nap felé. Ha mint
;

ismét kitért 28o-nyira a Naptól, újból stacionáriussá válik és e második megállapodást ismét direkt mozgás váltja fel. Az egész
jelenség periódusa 582 nap. Teljesen analóg tüneményt nyújt Merkúr is, csakhogy nála a jelenség
lefolyása 116 napot vesz igénybe.
A fels B. látszó mozgásának tanulmányozásánál vegyük például a Marsot. Az együttállás pillanatában láthatatlan, de csakhamar a Naptól Ny.-ra
iiajnal csillag

bukkan fel, röviden napkelte eltt kel. Azután a
Naptól mindjobban távolodik és mind korábban kel
a Nap eltt. Ha a Naptól 137o-kal áll el, Ny. felé
stacionáriussá válik, mire 70 napon át retrográd
mozgást vesz fel. B mozgás sebessége a legnagyobb, ha a Nappal éppen szemben áll, vagy, mint
mondani szokás, oppozicióban van ekkor látszó
átmérje is a legnagyobb. E pillanattól kezdve a
két égi test K. fell közeledik egymáshoz, s ha
a távolság ismét 137o-ra lefogyott. Mars másodszor válik stacionáriussá, hogy azután direkt mozgásban ismét a konjunkció felé törekedjék. Ez
egész jelenségkör 780 nap alatt fejezdik be. Jupiter számára a leírt tünemények periódusa, melyet szinodikus keringési idnek szokás nevezni,
399, Saturnusnál 378, és Uranusnál 367 nap. Míg
tehát a direkt és retrográd mozgás felváltása
a bels és küls B.-nál közös, addig az elbbiek
nem juthatnak oppozicióba, az utóbbiak nem alsó
együttállásba. Azonkívül a küls vagy fels B. a
távcsben csak igen csekély fázist mutatnak, mely
finomabb mérések nélkül még legfólebb Marsnál
;

észlelhet.

A B. látszó mozgásának magyarázatakétszempontból történhetik, aszerint, amint a megfigyelt
a B. egyikén, pl. a Földön vagy a Napon képzeljük
(Ptolemaios geocentrumos és Copernicus héliocentrumos világrendszere). Az els rendszer, a Ptolemaios-féle, minden mozgást a Földre, mint
nyugvó testre vonatkoztat. Szerinte a Föld a világegyetem középpontja, mely körül az egész állócsillag-szféra 24 órában egyszer megfordul K.-rl
Ny felé ós a Föld körül kering sorban köralakú
pályákban a Hold, Merkúr, Venus, a Nap, Mars,
Jupiter ós Satumus. Mivel az egyenletes körmozgás már a fölületes megfigyeléseket sem elégítette ki, a Földet a bolygó körpályájának középpontján kívül helyezték (Hipparchos, 190—125
Kr. e.), mi az els megfigyeléseket eléggé pontosan adta vissza. De a B. hurokképzését, direkt és
retrográd mozgásuk váltakozását még így sem
lehetett megmagyarázni. Ptolemaios (H.sz.Kr. u.)
ezért az epiciklikus mozgás feltételezésére tért

Bolygrók

Szerinte a Föld körül leírt körön nem a
Hold mozog, hanem egy másik kör középpontja
és e második kör kerületén egyenletes mozgásban a Hold. Ha a Föld az alapkör síkjából
kissé kiemelkedik, vagy ha a gördül körök az
alapkörrel szögletet zárnak be, a hurokképzés is
teljesen leírható. A rendszer, melyet Ptolemaios
«Almagest»-jében írt le, ez egyszerségében annál
kevésbbó felelt meg, minél tökéletesebbek lettek
a megfigyelések. E bajok orvoslásán való gondolkodás vezette Copernicust De revolutionibus
orbium coelestium libri sex (Nürnberg 1543) cím
munkájában a bolygó-rendszer héliocentrumos
elméletére. Eszerint a bolygó-rendszer középpontja a Nap, mely körül valamennyi bolygó, köztük a Föld is, ugyanazon irányban, köralakü pályákban Ny. -ról K. felé kering. A B. sorrendje
Merkúr, Venus, a Föld, Mars, Jupiter és Satumus.
Hasonlóan, mint ezek a Nap körül, kering a Föld
körül a hold. A Föld még ezenkívül a pályasíkjához hajlott tengelykörüli forgással is bír, melynek tartama 24 óra. E forgás teljesen megmagyarázza a nap és éj váltakozását s a csillagos ég
át.

látszó
sát.

mozgá-

A Nap körül

való keringés,

melynek

tarta-

ma

az év, a tengely körül való
forgással együtt
adja a Nap évi

mozgáévszakok
egymásutánját
látszó

sát, az

és a B. látszóan

bonyolódott
mozgásait. A
Copemieus-féle
rendszerben a
retrográd mozgás és a megállapodás magyarázata könnyen adódik, ha tekintetbe veszszük, hogy a B. különböz nagyságú köröket írnak
le a Nap körül különböz sebességgel. Legyen a
mellékelt 5. ábrában S,Eés Ja Nap, a Föld ós a
Jupiter azon pillanatban, midn ez utóbbi oppozicióban van.
és Ja, nyil irányában haladnak és
Ja Ji pontba jut, míg Eaz E^ -ig ér, mert Jupiter
keringése közel 12 óv, míg a földé 1 év. Eközben
az
látóvonalból E^ J^ lett, mely az ES vonal
forgásához képest ellentétesen fordult, ügy hogy
hátrafelé a csillagos égig folytatva hátrább

E

EJ

fekv

csillagokat jelöl ki; más szóval, Jupiter
retrográd. B retrogradáció sebessége csökken
addig, míg a látóvonal az jE^ J^ helyzetet foglalja
el, azaz a Föld pályájához érintt képez. Ekkor
a bolygó egy idre stacionáriussá vált. Ez idtl
fogva kezddik Jupiter direkt mozgása, míg Jj-be
nem jut, hol újból megállapodik. Mert az B, J,,
Ei Ji éa Ei Ji látóvonalak az E^ J^-hez képest
ugyanazon értelemben forognak, mint BS. A direkt mozgás legnagyobb a konjunkció alkalmával
J4-bon, a retrográd az oppozicióban J v. Jg-ban.
A bolygó szólességében való eltérések és az ezzel
járó hurokképzdések abból magyarázhatók,

-

—
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Bolygójelzések. A nagy B.-at sajátságos jehogy a bolygó pályasíkja nem esik össze a Földéhanem ezzel szöget alkot. Egészen hason- lekkel szokás jelölni, melyek az I. táblázatban
lóan magyarázzuk a bels B. számára is a ret- vannak föltüntetve. E jelzések eredete bizonytarogradációt és megállapodást, ha ábránkban J"he- lan, de mai alakjukban a XV. sz. eltt hiába kehelyébe Venust vagy Merkúrt resnk. A kis B.-at Gould eljárása szerint felfelyébe a Földet,
képzeljük. Copernicus megtartotta még Hip- dezésük körbe zárt sorszámával jelöljük, úgy
Ceres, (2)
Pallas (3)
Juno stb. A
parchos excentmmos köreit s Ptolemaios epiciklu- hogy (1)
sait.bár csekélyebb számban. Ezekkel csak Johan- B. lakhatóságára vonatkozólag v. ö. Flammarioti,
ues Kepler szakított végkép a bolygómozgást Sur la pluralité des mondes Miller, The heavenly
teljesen leíró három tör\'ényében. E három Kep- bodies, their nature and habitabílity (London 1883);
ler-féle törvény, mely Tycho Brahe pontos Mars- Frodor Richárd, Más világok mint a miénk
vel,

É

—

=

=

;

megfigyeléseire támaszkodott s melyeket felfe-

dezjük az egész bolygórendszerre

kiterjesz-

a következk: 1. A B. ellipszisekben keringenek, melyeknek egyik gyújtópontjában áll
a Nap 2. a rádiusz vektor, a bolygót a Nappal
összeköt egyenes által súrolt felületek az idvel
arányosak 3. a B. keringési idejének négytett,

;

;

úgy aránylanak, mint a Naptól mért közép
távolok (ellipsziseik fél nagy tengelyeinek) köbei.
Ebbl következik, hogy a bolygó sebessége legnagyobb a napközelben (perihélium), legkisebb a
naptávolban (afélium). Innen van, hogy téli félesztendöiilí, mely a Föld perihéüumát foglalja magában, általában rövidebb, minta nyári félév. Mig
tehát Copernicus kijelölte, hogy a bolygórendszerben mi történik, Kepler lángelméje kimondta,
hogy hogyan történik a mozgás. Halála után v.
50 évvel Newton, a Philosophia naturális principia
mathematica c. mimkájában megadta a Keplerféle törvények közös forrását. Szerinte két égitest
egymást tömegeinek egyenes, távolságuk négyzetének fordított arányában vonzza. Ily vonzó ert
gyakorol tehát a Nap is a B.-ra, ami közvetetlenül Kepler második törvényébl következik. Kepler els és harmadik törvényébl következik azután, hogy az er a távolság négj'zetével fordított,
a tömegek szorzatával pedig egyenes arányban
liíres törvényét, mely az egész
áll. Newton az
modem asztronómia alapját alkotja, Kepler törvényeibl vezette le. Viszont Kepler törvényeit
zetei

Newton törvényébl lehet levezetni.
A Napnak a B.-ra gyakorolt vonzó

ereje csak
különös esete az általános gravitációnak, mely
minép úgy észlelhet a földre es knél, mint
a ketts csillagok
den valószínség szerint
mozgásában. Ugyanezen er hatása alatt keringenek a holdak a f-B. körül, mint ezt a Föld holdjára ugyancsak Newton mutatta ki legelször. A
B. úgy egjTnásra, mint viszont a Napra is gyakorolnak vonzást, minek következtében a tényleges
bolygómozgás eltér a Kepler-féle ellipázístl. Ezen
eltéréseket a csillagászatban perturbációknak, háborgásoknak szokás nevezni. Ezek az eltérések
azonban nem nagyok, minek oka abban keresend,
hogy a Nap tömege az egyes B.-énál tetemesen
nagyobb (a Nap körülbelül 700-szor nagyobb
tömeg, mint az összes bolygók együttvéve), s
hogy a B.-at igen nagy távolságok választják el
egymástól.
A bolygópdlyák elemeiköziil, melyeknek száma
összesen 6, táblázatos összeállításunk csak négyet
foglal magában a fél nagytengelyt, vagy közepes
Naptávolságot, a sziderikus keringési idt, a pálya
excentrumosságát ós hajlását a földpálya (eklip-

—

:

tika) síkjához képest.

—

(Term.-tud. Társ. kiad.) a B. pályameghatározásáról szól: Gauss, Theoria motus corporum
coelestium ín sectionibus conícis solem ambientium (Hamburg 1809) Öppolzer, Lehrb. zur Bahnbestimmimg der Koraeten u. Planeten (Leipzig
1870—79, 2 köt., 2. kiad. t. köt. 1882) történetükre vonatkozó munka Uerz, Qeschíchte der
Bahnbestimmungen der Planeten und Kometen
(Leipzig 1887—94, 2 köt.) André, Les planétes
et lenr origine (Paris 1909). L. még Asztronómia
és Asztrofizika.
Bolygó lelkek, 1. Hazajáró lelkek és Kisér;

;

;

:

;

tetek.

Bolygórendszer, l. Bolygók.
Bolygó-táblák (Tabulae planetarum), a bolygók pontos helyzetének könnyebb és gyorsabb kiszámítására szerkesztett segédtáblák. A régebbi
B. közül megemlltendk az Ibn Junis kb. 1000 évvel Kr. u. számította hakemiti táblák, Nasr Eddin
al Thuzi XIII. sz.-belí táblái és X. Alfonz kasztiliai

király rendeletére 1252. szerkesztett táblák,

melyek mindannyian a ptolemaíoei elméletre támaszkodtak. Copernicus utáni idben nevezetesek Reinhold pruteni (porosz) táblái (1549). Keplernek a Tycho Brahe észleletein alapuló rudolfl
táblái. A XVIII. sz.-ban Cassini nevéhez is fzdnek B., melyeket azonban Lindmannak Merkúr,
Venusés Mars (1810—1813) és Bouvardnak Jupiter, Satumus és Uranus mozgásait el tüntet
táblái kiszorítottak. A jelenleg használatos táblák közül legnevezetesebbek a Levenier- és a
Newcomb-Hül-fóle B. A Hold mozgását a Hansenféle táblák alapján számítják, melyeket nemsokára a most készül sokkal tökéletesebb Brownféle táblák fognak helyettesíteni.
Bolygó tüz (lidércfény lat. ignes fatui), mocsaras réteken, temetkben és más helyeken észrevehet fénytünemény, midn különböz nagyságú
lángok a földön helyrl-helyre szökdelni látszanak.
Régibb, a B.-re vonatkozó feljegyzések bizonytala;

úgy hogy létezését egyáltalán tagadták.
Mindenesetre a túlcsigázott képzelet többet látott, mint amennyit látni lehetett. De a rothadt,
fényl fát, meg a szentjános-bogarat is könynyen összetévesztették a B.-zel. Vannak azonban komoly tudósoktól ered megfigyelések, mint
Bessel csillagásztól, Knorr kievi tanártól, Filopanti fizikustól Bologna mellett, Tschudi utazótól
Braziliában és másoktól, melyek e tünemény létezését kétségtelenné teszik. A sok eltér vélemény
mellett az bizonyos, hogy B.-et mindig szerves
anyagokkal megtelt talajon láttak, valamint valószín az is, hogy keletkezéstik szerves anyagok
rothadásával függ szorosan össze. A rothadás
folyamatánál légnem test fejldik, a foszfor óa
nok,

;
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hidrogén vegyülete, mely a levegn magától
meggyulad, miért is a B. keletkezését így magyarázták; minthogy e gáznem ers fehér fénynyel ég, fehér füstöt és különös szagot elidézve,
mindezekrl azonban a B.-nél semmit észrevenni nem lehet, st más szín B.-et is láttak
az említett makékes, sárga, vörös lánggal
gyarázat elégtelen. Ha ég szénhidrátnak tartjuk
a B.-et, megoldatlan marad még mindig, hogy mitl gyulád meg. Jó észlelk kétlik, hogy a B. ég
gáznem, mert egyesek, kik kezöket a B.-be tették,
semmi meleget sem éreztek. A B. mivolta teljesen kiderítve még nincsen. Nevét a mozgásától
kapta midn egyik helyen a láng elalszik és más
helyen megint eltnik, azt a benyomást teszi,
mintha helyrl-helyre szökdelne. A népóletben
sok babona fzdik a B.-hez. V. ö. Fornaschon,
Kritische Betrachtung der Irrlichterfrage (Mecklenburg 1899). A nép képzeletében hozzáfzd
mesékrl és babonákról, 1. Lidérc.
Bolygó vadász, zord vagy (ívad>^ vadász, «der
wilde Jager», a germán mitológia kísérteties vadászatának («wilde Jagd, wtitende Jagd, wütendes Heer», némely helyütt «Wudesheer, Wuotisheer, Wutheer, Wütenheer, wildes öjaig») vezére,
falakja. Amint a kísérteties vadászat nevének
Németországban él tájszólási alakjaiból látszik, a
« wütendes Heer» csak a régi « Weotunges her » nép etimológiai elcsavarása. Már pedig e Wuotuna v.
Wuotan nem más, mint a germánok fistenének
délnémet ejtés neve, s egy a szász Wodan-ml
és a skandináv Odhin-nSk\. A B. tehát a kereszténységtl kiszorított pogány svallás amolyan
kísértetté, rossz szellemmé devalválódott alakja
a germánoknál, mink a régebbi pogányságnak
a kereszténységbe átszrdött összes alakjai. A
bsz V. zord vadászat sokféle változatban nagyon
elterjedt s jóformán kor- és népközinek mondható
mithosza az éjente erdn -mezn átüvölt viharzugás természeti jelenségét személyesíti, s ennyiben csupán a germán mitológia kizárólagos sajátja st a germánok «vad» vadászata csak egyik
jelentkezési alakja egy közös alapon álló mitoszi
képzetnek. A monda számos költi feldolgozása közül említend Bürger Der wilde Jáger c. balladája, melynek azonban csak az alapja közös a
B.-ról való mitoszi hagyománnyal. Hatása megérzik Kisfaludy Károly Karácsonyéj c. költeményén is. A zord vadászat mondájával némileg rokon magyar hagyomány a Csaba királyfi hadáról
szóló s a Hadak Mjá-nok csillagképéhez
monda is, melyekrl 1. ezeket és a Nemere cikket.
V. ö. Grimm J., Deutsche Mythol. 2. kiad., 121,
870—902 Eassmann, Die deutsche Heldensage

—

—

;

;

fzd

;

(2.

kiad.,

II.,

685. s

k.).

Bolygó zsidó (Ahas^Jcrus), legendái alak. A
ma általán ismert hagyomány szerint Ahasverus
jeruzsálemi varga,

midn

Krisztus a Golgota
nehéz kereszttel háza eltt
pihenni akart, káromló szavakkal tovább zte,
mire Jézus monda: «Én nyugodni fogok, de
te menni fogsz az ítélet napjáig.» Ezóta Ahasverus nem tud meghalni száz óvenkint megifjul s
pihenés nélkül járja a világot. A mondai történet ilyetén fogalmazásban egy 1602 -böl ered
névtelen (mások szerint: Chrysostomus Dudufelé való útjában a

;

—

Bolygró zsidó

lacus-tól való)

nyomtatványon jelen meg elször.

Kialakulásának nyomai azonban sokkal régibb
idkre vezetnek vissza. Európában ismert korábbi
fogalmazás Matthaeus Parisiensis st. albansi
szerzetesnek 1250 körül írt nagyobb angol krónikájában (História Anglica, Rousseau kiad.) van
meg, amely rész késbb, a XVI. sz.-ban több nyomatott kiadást ért. A krónika ide vonatkozó
része egy állítólag a keletkezése idején (XIII.
sz. 1. fele) Angliában járt örmény püspök elbeszélésénalapszik, aki ersítette, hogy beszélt olyan
él emberrel, aki Krisztus szenvedéseinek szemtanuja volt, az illett Kartaphüosz-nak hívták
és egykor Pilátus ajtónállója volt. Midn keresztviv útjában Krisztus leroskadt, ökölcsapásokkal és csúfondáros szavakkal hajszolta elre.

Ezért nincsen nyugta s évszázadonként megA krónika híradásának eredetérl kitnt,

ifjul.

hogy Roger deWendower-nék még elbbi krónikájából (1228) van átírva. Ugyancsak ismeri
már 1243. Mouskes Fülöp flandriai rímes krónikája is följegyzi ezzel egyidben Guido Bonattí
;

asztrológus állítólag 1267. Forliban látták a B.-t;
Tizio di Siena szerint a XVI. sz. folyamán gyak;

ran feltnik

neve

Itáliában,

itt

:

Biátadeus

(Buttadio a. m. Istenverö innen a Bretagneban
ismert neve: Boudedeo). Az Ahasverus név
a bolygó mondával kapcsolatban az említett
1602-iki nyomtatványon jelenik meg elször s
e forrásból a monda hihetetlen elterjedést vett.
A füzetkét minden európai nyelvre lefordították
nálunk régi ponyvaterméken bukkan fel. A monda
keletkezésére némelyek szerint Kr.-nak Máté
evang. 16., 28. v.-ben idézett szavai adtak alkalmat («... vágynak némelyek ezek közül, kik
itt állanak, kik a halált meg nem kóstolják addig, míg nem látandják az embernek fi ját menni
az
országába*). Keleti eredetre vaU az örmény
származású püspök elbeszélése, valamint az Ahasverus név, mely a bibliában perzsa uralkodók
neve gyanánt szerepel (Kambyzeszé Esdrásnál,
IV. 16.; Asztiageszé Dániel k.-ben IX. 1.; Xerxesé Eszter k.-ben); van több keleti monda is, amely
erre emlékeztet mozzanatokat tartalmaz. A ((bün;

tetésbl való örökélet)) motívuma valószínleg
ilyen keleti forrásból származik, de a pihenés nélkül való bolygás már európai, indogermán smitikus járulék, mely az örök vándorlás mozzanatát
több más mondának is (1. Bolygó vadász, Bolygó
hollandi) szolgáltatta.
A monda irodalmi földolgozásai közül nevezetesebbek a dán Andersen költeménye, melyben
Ahasverus mint a «Kétség angyala» s a régi
Jehovahit rajongó híve van szembeállítva Krisztussal; Sue Jen fantasztikus francia regénye
Le jOif errant (1845), melyben párja egy zsidón,
akivel sohasem találkozhatik. Quinet Edgár
:

misztériumszer költeménye: Ahasvére (1833).
A számos és különféle fólfogású német földolgozások közül kiválóbbak Goethe éposztöredéke
(1774); Schubart rapszódiája; Mosen, Lenau,
Heller önálló mvei Carmen Sylva Jehova c.
költeménye legnagyobb arányú Hamerling Róbert nagy hskölteménye: Ahasver in Rom
(1865), aki Nero idejében Róma égésével kapcsolatban szerepelteti. Irodalmunkban Arany János,
;

;

;

;:

—

Bolyhosftó gép
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Kiss József és Makai Emil tették költeményeik
tárgyává.
Iroíaícm^ O. Ttaelo, Meiet. histor. de Judaeo immorUli,
Witteoberg 16é5 GrSsse, Die SAg« vom ewi^n Jnden, Dres<leii 1844; Cremans, La licome et le Joií Bmnt, Brazelles
1846 ; Gaston Paris, Joif Errant (Bncyclop. des sciences rélig.,
Paris 1880) ; Helbig, Die Sage vom Kwigen Jaden, Berlin 1874
onway, The wandering Jew, London 1881 Ed. Könijr, Ahas;

I

:

<ewi^e Jade>, Gütersloh 1907 Heinrich Gnsitár,
mondája (Badap. Siemle, 1881); Gálos, Újabb iroda-

ver, der

A

B.

;

lom a B

-ról,

Kath. Szemle, 1907.

Bolyhositó gép,

1.

Bogácsdó.

kisk. Nógrád vm.
loöonci j.-ban, 465 lak. ; u. p. és u. t. Losonez.
Bolyó Károly, orvos, szül. Kiskunszentniiklóson 1833 okt. 18., megh. Budapesten 1906
okt. 14. Orvosi tanulmányait a bpesti egyetemen
végezte, 1856. avatták onosdoktorrá. 1857—
lSH3-ig a Schwartzer-féle raagánelmegj-ógj^inté-

Bolyk (azolön Ipoly-B.),

z»'tben volt segédorvos:
íJsztöndíjjal külföldi

1863— 65-ig, a

tanulmányutat

Bene-féle

tett,

meglá-

togatott minden nevezetesebb elmegyógyintézetet,
az 1866 67-ik tanévben magántanári képesítést

—

nyen. 1866— 68-ig a Rókuskórház elmebeteg osztályán rendelöon'os, 1868 9y-ig a lipótmezei
orsz. tébolyda föon'osa, majd 1899— 905-ig ugyanezen intézet igazgatója volt. Mintegy húsz, szakmájába vágó értekezést írt.
Bolyok, kisk. Borsod vm. ózdi j.-ban, (i9io) 2211

—

—

Bomba

H., Das philosophische Werk B. B.-s, kritisch untersucht. B.-s Beitrage zurphilosophischen Gnmd-

legung der Mathematik

(u. o.

1910).

Boma,

középafrikai erdítési mód. Egy vagy
több, leginkább körben futó karósövénybl áll,
melyeken néhány, szintén kisebb karósövényekkel védett átjáró van. A B. csak a puskagolyó
ellen nyújt védelmet, de nem a gránát ellen. Az
európaiak több ízben utánozták ezt az erdítési
módot.
Boma, a Kongo-államnak fvárosa és fontos
kereskedelmi állomás az alsó Kongó jobb partján,
ahová a tengeri hajók is akadálytalanul eljuthatnak. A kormányépületeken kívül egy szanatóriumból, 9 kereskedelmi telepbl, egy francia, egy
angol hittérit állomásból, egy angol és egy német konzulátusból és számos néger kimyhóból áll.
Telegráf köti össze belga Kongó nagyobb állomásaival. Itt és Bananában 1908. 224 hajó érkezett
582,267 t. és 227 hajó távozott 587,865 t. tarta-

lommal.

Bomarea

Mirh.

(növ.),

az

Amaryllidaceae

család génusza, melynek 50 faja Amerikában, különösen az Andok területénél. Gyökerük keményí-

ttartalmánál fogva táplálék. Egyesek, mint a B.
sálsüla

(L.)

Mirb., sarsaparillának

használatos

anyagot szolgáltatnak.

Bomarsund, orosz erd Aland K.-Í partján,
magyar lak. u. p. és u. t. Ózd. Innen származott
Boíyki Tamás, aki Eger várának hsies védel- amelyet 1854 aug. 13. a szövetséges angol ós
meben kitnt és az egri várnak egjik bástyáját francia hader lerombolt.
Bomba, rövid lövegbl: mozsárhói hajított,
róla Bolyhi-bástyának nevezik.
;

Bolza, magj'arországi honflúsitott grófi család,

mely 1712. nyert birodalmi lovagi rangot. A család két ágra, az idsebb és ifjabb ágra oszlott. Az
idsebb ág 1761 aug. 3. nyert grófi rangot, mlg
az ifjabb ágból B. Péter alezredes, a Mária Terézia-rend lovagja 1790. bárói rangot nyert és az
1792. XXI. t.-c. által Magyai'országon honflúsíttatott, 1808 szept. 2. pedig osztrák grófi rangot
kapott. A család róm. kat. és ev. ref. A Magyar-

országon honflúsitott ág Békés vármegyében birtokos, kastélya Szan-ason van. Cünere háromszor
vágott pajzs, fönt ezüst mezben arannyal fegyverzett fekete kétfej sas, középen arany mezvörös fonállal átkötött pénzeszacskó,
ezüst cölöp,
öt sisak, takai'ók jobbról fekete-arany, bah'ól kékezüst, pajzstartók két páncélos lovag. B. Anna
grófn szül. 1847 okt. 22. (atjja B. Ist\'án, anyja
<rr. Vay Alojzia) gr. Csáky Albinnak, a frendiház
l)en fekete,

lent

kék mezben három jobbra

dl

robbantó s esetleg gyujtószerekkel töltött üreges
lövedék (l. Lövedék), amely nagy szög alatt kilve, igen magasra repül fel s onnan zuhan le az
összezúzandó tárgj-ra, mely alkalommal befúródik
és szétrobban s ekként zúzó ervel és aknaszerüen
hat. A sima csö\' lövegek használatának korszakában a B.-k vasból öntött, belül üres golyók
voltak, amelyek a gyujtónyüáson át töltettek meg
a gj'ujtónyiláson át továbbá a fából készített, gyúlékony anyaggal megtöltött s tetszésszer hosszúságra szabható gyutacs merült be a töltés közé
elsütéskor a B. körül kicsapó lángok meggyújtották a g>Titacs cafrangjait és ezek a gyutacsot,
amely oly hosszúra volt szabva, hogy tüze csak
akkor érte el a töltést, amikor a B. már az
összerombolandó tárgyra esett. A gyújtó B.-kban
a robbantó anyagon feLvüI még 5—10 percig ers
láncai ég gj-ujtószer is volt, amely a B. falaiban hagyott 4—6 nyíláson át lángolt ki a
B.-ból. Hogj" a B.-kat könnyebben lehessen vinni
s a lövegbe illeszteni, a gyujtónyUás mindkét oldalán 2 kis fül volt alkalmazva, melyekbe két
25—30 cm. hosszú kötél által összekötött S alakú
vashorgot, a B.-horgot akasztották. A B.-kat
azon süly szerint nevezték el, amelylyel a B.-val
egyenl átmérj gránátgolyó bírt. A 7 fontnyi
gránátgolyó átmérjénél kisebb átmérvel biró
B.-t gránátnak nevezték (1. o.) s nem mozsárból
hajították, hanem tarackból ltték gyenge töl-

elnökének neje.
Bolzano, Bozen (1. o.) olasz neve.
Bolzano, Bemhard, német filozófus és teológus, szül. Prágában 1781 okt. 5., megh. u. o. 1848
dec. 18. 1805-ben a vallásbölcselet tanára a prágai
fiskolában, de 1820. szabadelv eladásai miatt
állásáról le kellett mondania. Ez id óta az irodalomnak élt. Mint bölcsész Kant és Schelling
híve volt és mint matematikus is kivált. Munkái
Wissenschaftslehre, Versuch einer ausführUchen
nnd gröestenteils neuen DarsteUung der Logik téssel s nagy emelékszö^el (elevációval). A B.(18.37) Abhandlung der Ásthetik (1843) Was ist kat ólommal is öntötték tele s igy ltték nagy
Philosophie ? (1849): Athanasia oder Gründe für öbl bombaágyvkból (l. o.) romba döntend váidie Unsterblichkeit der Seelei 1838;; Mein Glaube falakra stb. Malatesta, riminü fejedelem 1433.
(1850) stb. Önéletrajzát kiadta Fesl (1875). V. ö. használt elször B.-kat, amelyeket igen gyorsan
Palágyi M., Kant u. B. (HaUe 1902) Bergmann mindenütt utánoztak.
;

;

;

;-

—

Bombaá£ryú

Bombay
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B., geológiai ós kzettani szempontból a vulkivetett ököl- vagy emberfej

kánok kráterébl
nagyságú gömb,

;

•

Bombardement (franc.) a.

m. bombázás,

1.

Várharc.

Bombardier (franc, eitai: boSbárdjé), a XVIL
és XVIII. sz.-ban a hajító lövegekhez ért tüzérekneve Ausztriában 1786-tól 1851-ig a tüzérségi tisztképz intézetet nevezték B.- testületnek,
amelyben a hallgatók különösen a matematikai
tudományokban igen alapos készültséget nyertek.
Bombardon, fúvó rézhangszer, a hajlított rézkürtök osztályából, újabb idben
mérettel a
nosság.
Bombaágyú, v. feltalálójuk szerint elnevezve mélyebb alhangok adására 5 szeleppel B, F, C és
Paixhans (ejtsd: péjhaS) ágyúk, igen nagy kaliber, kontra B hangolatuak vannak használatban. A
(23—28 cm.) középhossziiságú (10 kaliber), elül- régi szerkezetek szkebb méretek. Az orgotöltö ágyúk, amelyek fenekén csonka kúpalakú nában tölcséralakú testtel, 32' v, 16' hangra, a
tölténykamra van ezekbl ers töltéssel, csekély posaunnál gyöngébb, a fagottnál pedig erösebb
emelékkel, vagy ólommal, vagy robbantó szerek- zengéssel bír. L. Bomhart.
Bombastus, 1. Paracelsus
kel megtöltött, igen ers falazatú bombákat lttek
Bombaszt (angol), a szó tulajdonképi értelvárfalakra, hajóoldalakra stb. A vontcsöv ágyúk
általános elfogadása óta a B.-kat már nem alkal- mében gyapottal kitömött v. f ölpuflfasztott holmi
átvitt értelemben szóáradat, dagályos beszéd. Némazzák.
Bombacaceae (aöv.), a kétszikek családja a melyek a B. szót Theophrastus Paracelsus BomMalvales sorozatban, melynek 140 faja tropikus bastus nevébl származtatják; mások pedig a
vidékeken, fképen Amerikában honos. Viráguk görög bombos-ból, mely zörejt jelent.
L. (növ.), a Bombacaceae család gé(1. az ábrát) szerkezete nagyjából olyan, mint a
Mályvaféléké, de portok- nusza, melynek 50 faja nagyrészt Amerika trojuk 1, 2 V. többrekeszü, pikus részében él. Többnyire magas fák, néha
termjüket 2—5 term- csenevész cserjék. Pás tokjuk belül gyapjas szellipszoid, vagy egyéb alakú
lávatömeg. A kráterbl feltör gázok ós gzök
roppant ervel ragadnak magukkal lávatömegeket, melyek félig folyós állapotban kerülnek fel a
magasba; ezen az úton a gyors forgás következtében csavarodott ellipszoidalakot öltenek és
mint vulkáni bombák hullanak alá. L. Vulká-

;

b

;

Bombax

A magvak rözettél bélelt, a magvak kopaszok. E szrözet
gyapjas sz- szép selyemfény, finom, sárgás v. barnás, tarrözettél borítottak. Pák, tóssága azonban csekély, ezért csak vattának,
osztatlan v. ujjas leve- tölteléknek használják. Pamuttal keverve fonlekkel, lehulló pálhákkal. ható. Kövér, olajos magvukat technikailag értéBelsejükben igen gyak- kesítik. A keletindiai B. ceiba L. 20—30 m. maAz Adansonia virága.
ran nyálkajáratok van- gas fa. Törzse 2. m. vastag, tüskés, virága piros.
nak. Számos faj csillagos szröket v. pikkelyeket Magva mandolaíz, fiatal levelét a négerek megvisel. A virág gyakran nagy, egyenkint v. buga fzve eszik. A vízben oldható malabár-mézga e
virágzatban áll. A családba 20 génusz tartozik, fa terméke. A B. macrocarpum (Schlecht.) K. Sch. ^
nevezetesebbek: Adansonia, Bomhax, Geiba, üvegházakban kultivált faj, nem ritkán virágzik
is. Az Antillákon kultivált B- insigne (Sav.) K.
Durio stb.
Bomba-király (il re Bomba). E gúnynévvel Sch. magvait megpörkölve úgy értékesítik, mint
illették kortársai a zsarnok II. Ferdinánd nápolyi a kakaót. Üvegházakban is elfordul. A B. septekirályt, amiért Messina városát 1848 szept. 7—9. natum Jacq. levelével Braziliában selyemhernyót
bombáztatta.
etetnek. Szrözetét paina linátiak nevezik.
Bombala, város a brit-ausztráliai Új -Dél- WaBombay, 1. presidency (kormányzóság) Britlesben, Monaro j.-ban, közel Victoria határához, Indiában, területe 178,819 km^, lakosainak száma
a B. folyó mentén, 60 km.-nyire a Twofold-Baitöl
(1901) 18.559,561. Ebbe be van számítva a B. kor1500 lak., kik földmíveléssel, aranyásással, leg- mányzása alatt álló Aden, Perim szigettel, a
kivált pedig baromtenyésztéssel foglalkoznak. Ég- Szomali part, Szokotra és a Kuria-Muria szigetek.
levél alkotja.

kopaszok

v.

A Narbada folyó két részre osztja, az B.-i rész
On- alluviális síkság, nagyobb részben sivatag, a D.-i
nét származik, hogy fleg katonai erdítménye- pedig keskeny termékeny partvidék, amelybl
ket igyekeztek úgy építeni, hogy azokban a bom- hirtelenül emelkedik ki a Nyugat-Ghat hegység,
bák kárt ne tehessenek. A mai lövedékek mellett a Dekani magasföld pereme. Legnagyobb folyója
ez már alig s legfeljebb földhányással lehetséges. az Indus a Tapti és Narbada csak rövid úton önBombarda, 1. középkori hajítógép, amellyel 25— tözik. Klímája forró és egészségtelen, közepes
100 kg.-os köveket hajítottak az ellenfél váraiba, hmérséklete 27'5'> C. Gudzserat délszigeten 43*3*
V. várvívó készülékeire késbb azokat a lövegeket és 4"4° közt ingadozik, A monszun szólrendszer
nevezték B.-nak, amelyek lporral és kgolyókkal uralma alatt áll, amely júniusban rengeteg csatöltettek meg. Olaszországban meg Franciaország- padókkal látja el, ennek mennyisége azonban É.
ban hosszucsövüek, Németországban pedig rövid- felé fogy (Puna 500, Karacsi 153—202, Haidaracsövek, azaz mozsáralakuak voltak. 1. Mátyás bad 63"5 mm.). Növényzete a klímának megfelel,
királyunk Bécs ostroma alatt is néhány olasz, a Ghat lejtöségeit nagy tikfa-erdöségek fedik, a
azaz hosszú B.-t alkalmazott a Duna elzárására parton kókuszpálmák, datolya, babul (Acaeia
felhányt sáncokban.
arabica) stb. él. Sok a mérges kigyó ós vadállat
2. J3., a Földközi-tengeren elforduló, kisméret ezek, valamint a pestis és éhínség gyakran meghajlata egészséges.

Bombamentes, magyarán

:

sziklaszilárd.

;

;

,•

sóner

(1.

o.).

tizedeli

a lakosságot. Legtöbb a mahrati nyelven

—

—

Bombay-AIoe-kender

—

506

Bomel

beszélk száma, vallásra nézve lakói hinduk, neveztetett ki. Blzután még a firenzei, modenai,
mohamedánosok, sok a dzsaina, párszi és zsidó. luccai és torinói udvaroknál, 1837. óta pedig BemA népmúveltség alacsony fokon áll, az angol in- ben mködött követ minségében.
tézmények s^tségével gyorsan fejldik. Fö fogBombiccit, a borostyánkvel rokon ásvány;
lalkozás a földmvelés, állattenyésztés, termelnek három hajlású. Toscanában (Castelnuovo) lignitbúzát, gj'apotot, dohányt, indigót, cukornáIpara gj-apjuszövés ós fonás, selj'emszövés, bór-, fa- és elefántcsontfaragás. A kereskede-

rizst,

dat

stb.

lem központja

B., a fváros. Vasutainak hossza
1900-ban 12,110 km. A királytól kinevezett kor-

mányzó az

indiai alkirálynak van alárendelve.
kormányzóság négy kerületre van osztva, ezek
északi, középs, déli division és Sind.
2. B.. a hasonlóne\' presidency fvárosa,
(1901) 776,006 lakossal. Indiának második nagyságú városa. 55 km* terület szigeten épült, ame-

A

lyet vasúttal áthidalt csatorna választ el a SalA sziget Ny.-i ága, az ú. n. Malabar Hill a hindu városrész, a «Hallgatás tomyaiasette szigettl.

ahol a parszik halottaikat a madarakkal
meg a DK.-i rész a keresked és gyárváros csillagvizsgálóval és világítótoronnyal. A
Castle nev városrészben vannak a kormányzó
palotája, egyetem, könyvtár, törvényszéki épületek, posta- és tá\'iróhivatal, városháza stb. Remek szép a vasüti pályaudvar. A benszülöttek
városnegj-ede (Black Town) szk, piszkos utcákból áll, de festivé teszik a házak faragott faval,

etetik

;

pillérei, festett

erkélyei, s a

ben

lelik.

Bombinator

(állat), tzhasú béka, v, unka,
a korongnyeh- békák (Discoglossidae) családjába tartozó béka-nem, melyet a hazánkban él
többi békák között dobhártj'ájának s fültmirigyének hiánya, továbbá szemölcsös bre jellemez. Hátoldala barnás iszap-szín, hasoldala sárga (B.
pachypus Bonap.) v. narancsvörös (B. igneus
Laur.) kékes fekete márványszera tarkázattal. Mocsarainkban az említett két faja él. V. ö. Méhely
L; A magvar fauna B.-jai, Mat t tud. Közi.. XXIV.
köt, 1891.
Bombix, ógörög fúvóhangszer, alkalmasint
nádlappal.
Bombo, rumból, szerecsendióból és cukorból készült fszeres szeszes ital Észak-Amerikában.

Bombonaxa (növ.), CarludovicaBombos {»üax), a hártyás-számyii rovarokhoz
1.

tartozó méh-féleség. L. Poszméh.

tudományban fülzúgást

Bombjcidae

(1.

(állat),

családja. Kisebb-nagyobb

0.)

az

— B. az orvos-

jelent.

éjjeli

lepkék egyik

termet, zömök test,

fésscsápú, ersszárnyú lepkék tartoznak ide.
pálmaberkek közé XjTigalomban fels szárnyukat rendesen mere-

pagodák. Legjelentékenyebb tudointézete a Royal Asiatic Society B.-i ága.

rejtett tiarás

deken, fedélszerüen tartják úgy, hogj- alsó, össze

mánjos

nem hajtható szárnj-uk kilátszik

Híres ersségéi már majdnem egészen leromlwlták, de a kikötje igen jól védett. Az öböl egyik
kis szigetén, Elefan^án van a világhír barlangtemplom. B. lakói iparral, de fleg kereskedelemkiviteli cikkek: nyers
mel foglalkoznak; a
pamut, búza és ópium a bevitelé európai iparcikkek és szén. Két fontos vasútvonalnak kiinduló helye (Indian-Peninsular és B.-BarodaCentral India vasút) s a császárság minden részével jó összeköttetése van. Kikötje úgy biztossága, mint gyönyör fekvése miatt elsrangú.
Az indiai osztrák -magj'ar konzulátus székhelye.
Bombay-AIoe-kender (növ.), 1. Agavé.

f
;

:

alóla.

Hernyójuk

szrös, 16 lábú. Bábjuk zömök szövedékben pihen. Idetartoznak a Bomhyx B., Gastropacha 0.
(Lasiocampa Latr.) és Lemonia Hb. (Crateronyx
Dup.) nemekbe tartozó fajok, melyek közül hazánkban 2 1 fa j él Többnek hernyója nagy károkat okoz.
Bonibycilla (állat), 1. Selyemfark.
Bomby^liidae (állat), a leg^'ékíDiptera) egj'ik
családja. Többnjire tekintélyes nagyságú (06
1'2 cm.) rovarok tartoznak ide. Testük többnyire
a poszméhekliez hasonlóan szrös számj-ukon
sötét foltok vannak. Csápjuk háromiz szipókájuk gj'akran a test hosszával vetekedik lábaik
aránylag hosszúak. Kizárólag virágporral ós
;

.

;

;

;

Bombay- kender (növ.) a. m. Gambo-kender (l.o.).

nektárral táplálkoznak, lá^^•áik ellenben méhe(Bombardiergaleote), tenger- ken és hernyókon élsködnek. Európában 20 nepartok védelmére régebben használt mozsár- ágyúés 210 fajuk ismeretes. Hazánkban 68 fajuk
naszád.
él. Legismertebb közlök a gyászlégy (Ánthrax
Bombelles, 1. Franz Ueinrich, gróf, osztrák moris L.) és a pöször- vagy poszlégy (Bombylius).
katona és diplomata, szül.Versaillesban 1789 jún.
B- (állat), az igazi szövpillék (Bom96^ megh. 1850 márc. 31. 1805-ben osztrák zászló hycidae) egyik neme, melyet újabban több alalatt Olaszországban harcolt, 1813. pedig részt vett nemre, st nemre (Malacosoma Auriv., Lasioa lipcsei csatában. Késbb mint követ iPéten'árt, campa Schrk., Eriogaster Germ., Macrothylacia
Lissabonban és Torinóban mködött. 1836-ban át- Rbr. stb.) különítettek. Idetartozik a gyümölcsvette 1. Ferenc József császár és királj-nak, szint- fákban olykor nagy kárt okozó gjürspille (Maúgy testvéreinek nevelését s a bécsi forradalom lacosoma neustria L.) és a hasznos selyemlepke,
^tt 1848 májusban Innsbruckba kisérte ket.
1. 0. (Bombyx móri L.). Hazánkban a B. nemnek
2. B., Ludwig Phüipp, gróf, osztrák diplomata,
11 faja él.

Bombázó gálya

mk

Bombyx

Regensburgban 1780 jül. 1., megh. Bécsben
1843 júl. 7. Elbb az osztrák, majd a nápolyi hadseregben szolgált, 1799. \TSSzatért Bécsbe és elbb
a titkos állami kancelláriában, majd Metternich
mellett a berlini osztrák követs^^iél kapott alkalmazást. 1813-ban azt a megbízatást kapta, hogy
a dán királyt a francia szövetségtl elvonja. Az els
párisi béke után kopenhágai, majd drezdai követté
szül.

Bomel (Bomélius) Tamás, jogtudománji író a
sz.-ban. Elbb közhivatalokat viselt, majd a

XVI.

papi pályára lépett és 1592. halt meg. Ó alkotta
meg a szászok jogkönj'vét, írta le szokásjogukat,
foglalta rendszerbe, hiányos részeit kibvítette.
Müvének a címe Statuta jurium municipalium civitatis Cibiniensium 1550-bl (a nagyszebeni káptalan könyvtárában riztetik). Könj-vét Fronius

Bomfim

Bonaberi
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Mátyás késbb átdolgozta és a szászok a legújabb lyet a franciák 1674. Turenne vezérlete alatt elidkig használták. Egy másik munkájáról, mely- foglaltak és leromboltak.
Bommelsvitte, község Königsberg porosz ker.
nek címe: Chronologia rerura Ungaricarum a
primo Unnorum in Pannoniam adventu ad mü- Memel j.-ban, a Keleti-tenger partján, (1905) 3473
lesimumquingentesimum septimum a nato Christo lak. Halászattal.
Bommern, község Amsberg porosz kerület
annum, Brassó 1556., Bod Péter megjegyzi, hogy
e munka volt példája a naptárakhoz csatolt rövid Hagen j.-ban,a Ruhr közelében, vasút mellett, (i905)
4182 lak., drót- és szerszámkészítóssel, szénbányákronológiáknak.
Bomfiin, Jósé Lucio Travassor Valdes, gróf, szattal.
portugál tábornok, szül. 1787 febr. 23. Penieheben, megh. 1862 júl. 15. 1828-ban Mária da Glória
királyné érdekében harcolt dom Miguel ellen, de
legyzetett. Midn dom Pedro 1832. Portugáliában
partra szállt, B. hozzá csatlakozott s részt vett a
bitorló dom Miguel ellen vívott harcban. Miután
az abszolutisták felkelését (1837) leverte, a hadügyi
és tengerészeti minisztérium élére állították, de
1841. leköszönt. Midn az 1842-iki forradalom következtében hatalomra vergdött abszolutisták az
alkotmányt eltörölték, B. az alkotmányért küzd
felkelk élére állott, de 18M ápr. 28. kénytelen
volt fegyvereit letenni és Spanyolországba menekült. 1846. visszatért és részt vett a májusi felkelésben, de Palmella miniszter utóda, Saldanha,
B.-tPalmellával együtt fogságba vetette. Kiszabadulván, a felkel falusi nép élén megverte a
királyi hadat, 1844 dec. azonban Torres Vedras
táján elfogták. A hadi törvényszék a ceutai fegyházba záratta. 1847-ben kegyelmet kapott.
Bomhart (a francia bombarde-hó\), nagy fafúvóhangszer, melyet az énekkar helyettesítésére

különböz nagyságban

készítettek basszus, alto
és tenor hangszer gyanánt. Idétlen nagy testük
Afraniodegli Albonesit Ferrarában arra bírta
(1525), hogy a csövet átgörbítse, ami a fagott feltalálására vezette. Eredetileg a pásztorsípok

basszus hangszere

Bomia,
piaszter

;

volt.

tuniszi pénzegység, 1 (arany) B.

= 4850 K.

Bomilkar,

:= 100

Karthágói hadvezér, kit a szirakuzai Agathokles Kr. e. 310. megvert. Két év
múlva Karthágóban kényúri hatalomra töreke2.
dett, de legyzték és keresztre feszítették.
B; a karthágói hajóhad vezére (Kr. e. 217—212)
3. B., Jugurtha roa második pún háborúban.
kona és meghittje, azonban árulása miatt Kr. e.
107. a numidiaiak kivégezték.
Bomlás, minden olyan kémiai átváltozás,
amidn valamely egynem vegyületbl két vagy
több különnem új test képzdik. Kémiai B. legtöbbször a
V. az elektromosság behatása alatt,
ritkábban a fény, mechanikai behatások (ütés, dörzsölés) folytán következik be. így pl. ha higanyoxidot hevítünk, higany (kénes) és oxigén (két
egyszer test) keletkezik belle, ha kénsavval megsavanyított vízen elektromos áramot vezetünk
hidrogén és oxigén
keresztül, a vízbl két új test
keletkezik. A kémiai átváltozásnak fontos és
igen gyakori alakjai a cserebomlds (1. o ) és a
1.

—

—

h

—

—

disszociáció

Bmmel

(1.

0.).

kiköt Geldem
Waal jobb partján,

(Zalt-B.), város és

németalföldi tartományban, a

vasút mellett, (1900) 3980 lak., hajóépítéssel, a XVI.
és XVII. sz.-ból való néhány érdekes lakóházzal.
Egykoron mellette a Bommeler Waard nev szigeten ers vár volt (Trutz-B., András-erd), ame-

Bomokandü (Majo-B.), az Uelle közép-afrikai
folyó baloldali mellékvize, amelynek környékét
Casati és Junker kutatták át.
Bompiani, Boberto, olasz fest, szül. Rómában
1821 febr. 12., megh. 1908 jan. 20. Mint szobrász
kezdte meg pályáját, utóbb teljesen a festészetre
adta magát. Többnyire az antik életbl merített
képei, melyekbl egy sorozat a római Galleria
Nazionale Modernában látható, pl. Salutatio Matutina, CatuUus a Tiberis partján, stb. Olaszországban igen népszervé tették nevét. Egyházi
képeket és arcképeket is festett.
Bomst (lengy. Babymost), járási székhely Posen porosz kerületben, vasút mellett, (i905) 1985
lak., cipgyártással és bortermeléssel.
Bon (franc, a. m. jó), a kereskedésben és a
tzsdén használt neve oly kötelez jegyeknek v.
rövid szöveg kötelezvényeknek, amelyekben a
kiállító bizonyos pénzösszegnek v. árúnak, értékpapírnak szolgáltatására kötelezi magát. Francia
nevét onnan veszi, hogy szövege rendesen e szavakkal kezddik «Bon pour .», azaz jó ennyiért.
A bont rendesen rövid lejárattal és néha rendeletre állítják ki, amely utóbbi esetben, ha ellenszolgáltatás nincsen benne kikötve, egyszer hátirattal átruházható. Bon du trésor Franciaországban a kamatozó kincstári utalványok (1. 0.) neve.
Bon de caisse a francia Antillákon forgalomban
lev állami papírpénz 1000, 500, 100, 50 és 10
Bonnak nevezik
frank névérték darabokban.
még azokat a teljesen rövid szöveg jegyzékeket,
melyeket a pénztárkezelésnél arra használnak,
hogy a pénztárból elszámolásra vagy elkönyvelés
nélkül fölvett összegekrl az illet fölvev aláírásával ellátott emlókeztetlap legyen a pénztárban. Az ilyen bonok rendesen csak az összeget
és a fölvev aláírását tartalmazzák s a pénztár
ellenrzésekor készpénz gyanánt szerepelnek.
Bon., Bonelli Francesco Andrea (1. 0.) zooló:

.

.

—

gus nevének rövidítése állatneveknél.
Bon, Ludovico, velencei diplomata, 1519. hazánkban idzött és II. Lajos király udvaráról és
az országos

ügyekrl

fontos jelentéseket

írt.

V.

ö.

Akad. Ért. 1856 és Fraknói Vilmos ideszóló munkáit. Századok 1869 ós 1876.
Bona (lat., a bonum szó többese), általában
javak, gazdasági értékek, vagyon, melybl ha levonatik az adósság, eláll a tisztavagyon fogalma.
B. avita. örökölt si javak, melyeknek
eltékozlóját már a XII. tábla szerint gondnokság
alá helyezte a praetor.
Bona, város, 1. Botte.
Bonaberi, helység Kamerun német gyarmatban, Dualával szemben, ev. hittérít-, posta- és
táviróállomással kiinduló pontja a Manengubavasútnak, amelybl 11 ang. mérföldnyi hosszú vonal már át van adva a forgalomnak.

Wenzel

G., M.

—

;

;

—

Bonaca
Bonaca,
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Bahia-szigetek.
elejtott végrendeleti juttatás,
melyet a megtisztelt elejt (oadit ab honoratio) 8
ísry azt a megtisztelt meg nem szerezhette, mert
a megszerzésre képtelen (incapax), pl. a lex Júlia
szerint végrendeleti szerzésre képtelen a 20—50
év közti nö és a 25—60 év közti férfi, ha nem él
házasságban. Ez a eoelibatus büntetése. Constan1.

Bona caduca,

tinus eltörülte. Elejtett örökség

vagy hagyomány

meghiúsult, pl. mert a
megtisztelt a megszerzés eltt meghalt, vagy kijelenté, hogy nem akarja megszerezni. Középkori
latlnsáígunkban vagyont jelentett, melynek ura
kihalt, 1. Caducitas.

az

is,

amelynek

Bonaccia

:;

feltétele

Bonap.,

voir politíque et rélígíeux (Konstanz 1796, 3 köt.
új kiadás Paris 1854, 2 köt.) a teokráciai alapon
nyugvó monarchia alapelveit hirdette. 1808-ban
a közoktatásügj'i minisztériumban kapott alkalmazást, bár legitimista elveihez továbbra is
maradt. XVIII. Lajos alatt, mint a képviselház
tagja, mindig az ultramontánokkal szavazott s
midn 1823, mint vicomte, a pair- kamarába lépett,
ott is a sajtó- és vallásszabadság ellen küzdött.
1830-ban vonakodott az Orléansoknak hséget esküdni s visszavonult mounaí kastélyába. Munkáit
középkori eszmék lengik át. Említést érdemelnek
Législation primitíve considérée dans les demiers
temps (5. kiadás. Paris 1857) Recherches philosophiques sur les premiers objets des connaissances morales (u. o. 1812, 2 köt., új kiadás 1853)

h

;

m. szélcsend.
Bona dea(lat.) a. m. jó istenn. A római asszoúgyszólván álnéven
Mélanges
nyok ez általános néven
(ol., tenger.)

a.

—

—

nevezték egyik istennjüket, kinek igazi, kultuszbeli nevét fér fl fülnek nem volt szabad hallania s
kinek tisztelete Rómán kívül úgj'szólván tisztán
csak Közép- és Felsó-Itáliában élt. Rómában az
Aventinus lejtjén épült templomában és a város
több helyén levó kápolnáiban, melyekbe férfi nem
léphetett, kigjókat (a gj'ógjitó eró szimbólumát)
óriztek s papnihez or\'osi tanácsért folyamodtak
a betegek. Évenkénti éjjeli ünnepére a consul v.

maga palotáját bocsátotta rendelkezésükre a nknek, kik eltávolltván az épületbl
minden férfit, még a him-állatokat is, titokzatos
a császárság korában orgiasztikussá váló
-zertartást végeztek, melyrl kíváncsi férfiak ériekldése, st csellel való belopódzása ellenére is
alig maradt fenn részletesebb hír. Tudjuk, hogy
az ünnepre mlrtus-ágakat nem volt szabad vinni,
praetor a

—

—

littéraires, politiques et

phUosophiques

1819, 2 köt). Munkáinak összes kiadása
megjelent Parisban 1859, 3 köt.V. ö. fiának Victor
de ^.-nak munkáját De la vie et des écrits du
vicomte de B. (2. kiad. A\ignon 185-3).

(u. 0.

:

2.

B:

Louis

Jacrjiies

Maurice

de,

elbb

fö^^kárius és Fesch bibornok segédpüspöke a lyoni érsekségben, 1823-tól puy-i püspök, 1840-tl lyoni érsek,késbb bibornok, a jezsuiták lelkes pártolója s a felekezetnélküli oktatás
heves ellenzje.
matrímonli (lat., a. m. a házasság
javai), a kat. egj'házban a házasságnak fogalmában fekv 8 annak tartalmát tev jogok és kötelességek, amelyeket Szt. Ágoston hármas felosztás
alá foglalt. E szerint a házasság javai 1. bonum
charti-esi

Bona

:

mely a gyermeknemzést és gyermeknevelést, 2. bonum fldei, mely a házastársak egymás
a leborított kancsóban levó áldozati bort tejnek iránt való hségét, és 3. bonum sacramenti, mely
nevezték s az istennnek nstény-disznót áldoztak. a házasság felbonthatatlanságát foglalja magában.
Bona flde (lat.), jóhiszemen, becsületesen. A két elsnek hiányában a házasság én'énye és
Bona fides, a jóhiszemség, melyben van léte nincs érints'e. Érvénytelen lenne azonban
minden oly házasság, amely ez ú. n. B. vagy azok
.a fél a jogviszonyra nézve. Jó lelkiismeret. Meg-

gyzdés

prolis,

valamelyikének kizárását kötné ki föltételül, pl.
a gyermeknemzés kizárását, a házasságtörés
megengedését.
Bona mensalia, 1. Koronajavak.
Bona mercatoria (lat.). A középkori germán jog szerint a tulajdon egyik lényeges korlátozása volt, hogy az egyén csak a többi családtagok beleegj-ezésével idegenlthette el vagyonát.
A Xin. sz. óta már csak az öröklött vagyonra
kívánták meg a család beleegyezését, a nem öröklött, hanem szerzett vagj^ontárgyakra a tulajdonos szabadon rendelkezhetett. Ezt a haladást a kereskedelmi forgalom felélénkülése okozta, s ezért
az utóbbi tekintet alá es javakat a B. névvel jelölték meg. A B. rendszere az ú. n. Hanza-városokban fejldött ki. V. ö. Heussler, Institutionen
des Deutschen Privatrechts.
Bonanza (spany., a. m. nagy szerencse, szép
id). Amikor 1874. felfedezték a nevadai ezüstbányákat, a nagy leleteket ezzel a kifejezéssel
jelezték. B. herceg, a. m. szerencsés véletlen folyfrancia államférfiú és politikai író, szül. Mouna- tán meggazdagodott bányatulajdonos.
ban (Guienne) 1753 okt. 2-, megh. u. o. 1840 nov.
Bonanza, spanyol kiköthely, 1. Sanlucar de
23. .Mihelyt 1791. mint a régi monarchia védje Barrameda.
fellépett, Franciaországot elhagjTii kényszerült.
Bona opera (lat) a m. jó cselekedetek (I. o.).
Heidelbergben letelepedvén, tollal küzdött a royaBonap., állatnevek mellett Bonaparte Charlisták ügye mellett. Fömüvében Théorie du pou- les Lucien Jules Laurent herceg zoológus (szül.

tényeinek helyességérl. Ellentéte a
a jogellenesség tudata a \iszonyban.
Bonaini, Francesco, olasz történettudós, szül.
Livomóban 1806 júl. 20., megh. Pistojában 1874
aug. 28. A pisai egyetemen jogtanár és a köny^'tár re lett. 1852-ben a toscanai levéltárak igazgatójává nevezték ki. Az Archivio Storico Italiano
c. szaklapnak 6- kötetében pisai krónikákat közölt
(1844—45, 2 köt.). Egyéb müvei: Statuti inediti
deUa citta di Pisa dal XII. al XIV. secolo (1854—
1870, 3 köt.) és Cronache e storie inedite della
cittá di Perugia dal 1150 al 1563 (1851, 2 köt.)
Acta Henriéi \TI. (Firenze 1878). V. ö Beumant,
Bic^r. Denkblátter 1878.
Bonaire (sp. BMew-^yre>, a németalföldiek szigete az Antillák tengerében, Cnra<?aotól (amelyhez tartozik) 40 km. -nyíre, 335 km* területtel,
<i908) 6233 lak., akik állattenyésztéssel és sófzéssel foglalkoznak nagyobbára erds hegyek borítják (a Bradaris 254 m.).
Bonald, 1. Lomís Gábriel Ambroise, vicomte,

mala

fides

:

;

:

;

:

—

Bona pace
1803., megh. 1857.)
parte).

Bona pace

nevének rövidítése

(lat.)

(1.
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B. Carlo és Letizia házasságából 8 gyermek,
m. 5 fiú és 3 leány származott, örökösödési
jogot azonban a szenátusnak 1804 nov. 26. hozott
ú.

a.

m. békében, nyugodtan.

Bonaparte (Buonaparte), a korzikai család határozata alapján I. Napóleonon kívül ennek
neve, melybl I. Napóleon császár és a Napoleo- csak két fitestvére, József és Lajos kaptak utó-

nev

családok már a Xni.
nidák származtak. B.
8z.-ban szerepeltek Itáliában, különösen Firenze,
Treviso és Genovában, de a közöttük lev rokonsági kapocsról mindeddig bizonyosat nem tudunk.
Annyi azonban valószín, hogy a toscanai B.-esalád egyik ága a XVI. sz. elején Ajaccióba, Korzika
szigetére költözködött, hol már e század derekán
a B.-k egyes tagjai mint a város patríciusai szerepeltek. A XVIII. sz.-ban a család három férfitagja vitt szerepet Ajaccióban B. Luciano, archidiakonus, ennek testvére, B. Napóleon és mindkettjük unokaöccse, B. Carlo, I. Napóleon apja.

daikkal együtt. Lueient és Jeromost a császár
zárta ki az örökségbl, mivel ezek oly házasságot kötöttek, mely a császárnak nem volt

maga

ínyére.

Áttekintés.

B. Carlo, felesége Bamolino Maria Letizia
gyermekeik
:

:

I.

Napóleon császár

:

;

3.

szülei.

:

;

:

1746 márc. 29. Ajaccióban, megh.
Montpellierben 1785 febr. 24. Mint a család egyejogi tanuldüli férflsarját, gondosan nevelték
mányait Rómában s Pisában folytatta. 1767-ben
házasságra kelt a szép patrícius-leánnyal, RamolinoLetiziával. 1768-ban Paoli népvezór alatt részt
vett Korzika szabadságharcában Franciaország
ellen s csak akkor szegdött a francia párthoz,
midn a további ellenállás céltalanságáról meggyzdött volt. A B. -családot ezután XV. Lajos a
korzikai nemesi családok sorába vette föl. 1773ban Carlo Marboeuf francia kormányzó pártfogása folytán királyi tanácsos lett s 1778. mint a
korzikai nemesség küldöttségének tagja Parisba
ment, hol több évig tartózkodott és fia, B. Napóleon
számára a briennei katonai iskolában ingyen helyet eszközölt ki. Gyomorrák vitte a sírba.
Felesége, Bamolino Maria Letizia, I. Napóleon
anyja, szül. Ajaccióban 1750 aug. 24., megh. Rómában 1836 febr. 2. sei északafrikai szaracén
származásúak voltak. Maga Letizia ritka szépsége,
szilárd jelleme és bár iskolába nem járt, józanesze,
másrészt azonban heves és babonás természete
által tnt ki, mit nagy fia örökölt. Amint 1793. az
angolok Korzikát elfoglalták, az özvegy
kis
gyermekeivel Marseille-ba menekült, hol szerény
viszonyok között francia nyugdíjból élt brumaire
18. után Parisba költözött s I. Napóleon koronázásakor a cíMadame mére» címet kapta. Mindamellett, hogy fia fényes udvartartással vette körül, ö lehetleg egyszeren élt s a látnoki szemmel
elrelátott bukás napjai számára takarékoskodott
is. A császár els lemondása után (1814) Paulina
leányával együtt fiát Elba szigetére kísérte. A 100
napos uralom alatt Rómába költözött, hol ezentúl
mostohatestvére, Fesch bibomok házában néhány
gyermeke és unokája társaságában visszavonultan élt. Napóleon bukásával Letizia szerencsecsillaga is örökre letnt. Elzárkózott a világtól,
egy rozzant palotába költözött és kizárólag a
múlt emlékeinek élt. Élte végén meg is vakult
és akkor történt, hogy hitvány cselédjei pénzért mutogatták a világhódító Napóleon anyját kíváncsi
idegeneknek. V. ö. Amdt P., Maria Látitia B.
(Leipzig 1875); Jung és Eleinschmidt alább
idézett mvei Larrey, Madame Mére (Paris 1892,
2 kötet).

B. Carlo

felesége Clary Julié Marié ; gyermekeik a)
Zénaide, h) Charlotte.
I. Napóleoni császár (1. o.), els feleségelBeauhamais
Joséphine második" felesége osztrák Mária Lnjza. E házasságból származott 11. Napóleon, a reichstadti herceg.
Ltícien, els felesége Boyer Christine
gyermekeik
a) Charlotte, 6) Christine. Második felesége Bleschamp
Alexandrine ; 5 fl- és 4 leánygyermek a) Charles,
b) Laetitia, c) Jeanne, d) Paul, e) Louis, /) Pierr^
g) Antoine, h) Alexandrine Marié, i) Constance.
Marié Anne (Elisa), férje Bacciocclíi herceg.
Louis, felesége Beauharnais Hortense gyermekeik r
a) Charles, b) Louis és c) Charles Louis Napóleon (1.
IIL Napóleon császár).
Marié Fauline (Carlotta), els férje Leclerc tábornok, második férje Borghese Camillo herceg.

1. József,

2.

szül.

i.
5.

;

6.

7.

8.

;

Maria Annuneiata (Caroline), férje Murát.
Jéröme (Jeromos), els felesége Patterson Elisa ;
gyermekük B.-Patterson Jéröme második felesége
württembergi Katalin gyermekeik a) Jéröme, 6) Mathllde, c) Napóleon herceg (Plon-Plon)
harmadik fele:

:

:

;

;

sége

Baldelli Ginstina marquise.

Napóleon
1.

B.

fltestvérei.

József (Joseph), a legidsebb

fiú,

szül.

Corte-ban, Korzika szigetén, 1768 jan. 7., megh.
Firenzében 1844 jul. 28. Az autuni szemináriumban nevelték; 1793. anyjával együtt Marseilleban telepedett meg. 1796-ban Korzikán beválasztották az ötszázak tanácsába s Napóleon ajánlatára hadbiztos és ezredparancsnok lett; 1797.
Barmába, majd Rómába küldték francia követnek,
de amidn 1797 dec. 28. Rómában felkelés tört
ki, B. József Parisba sietett, hol a brumaire 18-íki
államcsíny végrehajtásában közremködött. Napóleon ezután államtanácsosnak és tribunnak nevezte ki, 1801-ben Ausztilával alkudozott a lunevülei, 1802. pedig Angliával az amiensi béke
ügyében. Ugyanakkor a szentszékkel a konkordátumot illetleg tárgyalt. Napóleon trónralépése után Józsefet császári herceggé, 1806. pedig
a két Szicília királyává nevezte ki, ahol 1806
márc. 30. vette át a kormányt és sok korszer
reformot léptetett életbe. 1808 jún. 6. a császár
a spanyol trónra ültette. Mihelyt júl. 7. a spanyol határt átlépte, a spanyoloknak alkotmányt
adott. Madridba júl. 20. vonult be. Spanyol uralma
azonban kezdettl fogva gyönge lábon állott;
csak azok a kevesen voltak hívei, kik a franciák segélyével reformokat reméltek a nép zöme
egyáltalán nem lelkesült Józsefért és a reformokéi't 8 hatalma csak addig tai'tott, míg a francia fegyverek gyzedelmeskedtek. Ö maga hiján
volt a hadvezéri képességnek és pusztán Napóleon kegyétl függött. Midn Dupont tábornok
Baylen mellett kénytelen volt magát hadseregestül megadni, József aug. 1. Madridból Vittoriába

n

;

;

menekült s csak 1808 dec. 4., Napóleon kíséretében tért vissza fvárosába. 1812 aug. 11. Wel-

;

,

:
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lington elöl újból elmenekült és jóllehet 1812 nov.
2. még eijyszer bevonult Madridba, a francia hadernek 1813 jún. 21. Vittoria mellett törtónt veresége után örökre el kellett hag>Tiia Spanyolországot. Naptileon császár parancsára a valenpai egj'ezmény (1813 dec.) értelmében VII. Ferdinándot elismerte spanyol királj-nak. 1814 jan.
Napóleon Józsefet a nemzeti gárda fvezérének
nevezte ki. Márc. 30. Parist védelmezte a szövetségesek támadása ellen a város feladása után
Blois-ba távozott. Napóleon els lemondása után
:

Waadt kantonba

:

vonult vissza.

Midn

1815. Elba szigetérl visszatért, József

a császár
Parisba

is

—

Bonaparte

pett a tribünök testületébe, tagja lett (1803) az

akadémiának. De midn bátyja tudtán kivül 1803.
Jouberthon váltó-ügynök özA'egyével, szül. Bleschamp Alexandrine-nal házasságra kelt, kegyvesztett lett. 1804rben Lucien Olaszországba vonult vissza, ahol Róma közelében csinos villát vásárolt. Napóleon Olasz- és Spanyolország koro-

nájával

tl

is

megkínálta azon

elválik, de Lucien

pelt.

A

nem

feltétellel,

engedett.

hogy nejé-

A császárt

e

csökönyösség annyira elkeserítette, hog>' Lucien
1810. tanácsosnak^látta családostul Észak-Amerikába vándorolni. Útiíözben azonban cirkáló angolok eífogták és Angliába vitték, hol 1814-ig
mint hadifogoly élt. 1814-ben szabadon bocsáttatván, Olaszországba ment, hol a pápa Caníno
hercegévé emelte. Midn Napóleon Elbáról visszatért, Lucien Parisba sietett s a pairek kamarájában segítségére volt bátyjának. Azt azonban hasztalan tanácsolta Napóleonnak, hogy a forradalmi
demokratikus elemeknek álljon élére és így szálljon síkra az európai reakció ellen a Waterlooi
csata után pedig, hogy oszlassa fel a kamarát
és mint diktátor vezesse Franciaország egj'esült
erejét a szövetségesek ellen. A katasztrófa után
visszatért Olaszországba, ahol Bubna oszfrák tábornok Torinóban elfogatta s csak a pápa közbenjárására, azon feltétellel bocsátotta szabadon, hogy

mint a korraánytanács elnöke szereWaterlooi csata után Rochefort-ba követte
bátj'ját, aki ott az angoloknak adta meg magát,
míg József Amerikába hajózott és Trenton közelében (New- Jersey) birtokot vásárolt. Késbb Survüliers gróf néven Point-Breeze nevö. falusi jószágán (New-Jersey) gazdasággal foglalkozott.
1830 szept. 18. a francia képviselházhoz feliratot intézett, melyben unokaöccse, a reichstadti
herceg érdekében az Orléansok trónralépése ellen tiltakozott: csak 1841. engedték meg neki a
hatalmak, hogy Olaszországba visszatérhessen.
Azontúl visszavonultan élt Firenzében. Tetemét
1862 jún. Parisban a Döme de Invalides-ban helyezték el. V. ö.
Casse, Mémoires et corres- az Egj'házi áUamból
sietett, s ott

;

Du

;

nem távozik el

(1815 szept).

vége szakadt Csak
kiad. 1856—58, 10. köt.)
Abbot, History of Jo- 1830 után nyerte vissza teljes szabadságát, mire
seph B. (New-York 1869) Bertin, Joseph B. en huzamosabb ideig Angliában, majd ismét fényzés
Amérique (2. kiad. Paris 1897).
B. József fele- közepette Itáliában élt. A császártól eltekintve,
sége, Clary Julié Marié, Bernadetté sógornje, Lucien volt a B.-család legtehetségesebb tagja. Neszül. Marseüleban 1777 dec. 26., megh. Firenzében vezetesebb mvei La tribu indíenne, ou Edouard
1845 ápr. 7. Apja gazdag keresked volt. Férjét et Stellina, regény (Paris 1799, 2 köt) Charle1815. nem követte Amerikába, hanem egyideig magne, ou l'Eglise déUvrée, eposz, melyet a pápáFrankfurtban, majd Brüsszelben és végre 1823 óta nak ajánlott. E költeményben öccse poUtikáját
Firenzében lakott. Józseftl két leánya született
gáncsolja. Egj' másik, La CjTnéide, ou la Corse
a) Zena'ide Chnrlotte Julié, szül. 1801 júl. 8., megh. sauvée (1819) c. höskölteményben pedig a szaracé1854 aug. 8. Nápolyban. 1822-ben felesége lett'B. noknak Korzikából való kizetését énekelte meg.
pondance politique

et militaire

du

roi

Joseph

(2.

Politikai pályájának ezzel

;

:

—

:

;

Lucien tlának, Charles Lucieu caninoi hercegnek,
kitl több gj'ermeke született b) Charlotie Napóleoné, szül. 1802 okt. 31., megh. Sarzana városkában 1839 márc. 2. 1827 óta neje volt Napóleon
Louis hercegnek (megh. 1831 márc. 17.), Napóleon
Lajos volt hollandi királv másodszülött fiának (1.
:

;

alább).
2.

B. Lucien, caninoi herceg, B. Carlo har-

madik

tia, szül. Ajaccióban 1775 máj. 21., megh.
Viterbóban 1840 jún. 30. 1793-ban az egész családdal Marseilleba menekült. A hadsereg élelmezési
osztályában alkalmazták Toulonban, ahol Boyer
Christinet, egy korcsmáros leányát vette nül.
1795 véével hadi biztosnak nevezték ki Olaszországban 8 ebben az állásban szerezte nagy vagyonát és mkincseit 1798-ban az ötszázak tanácsának tagja lett. Közvetetlenül bnmiaire 18. eltt e
tanács elnökévé választották, mely állásban testvérét az államcsíny elkövetésében élete kockáztatásával megsegítette. Ezután a törvényhozó tanácsnak lett tagja, az els konzul pedig a belügyminiszteri tárcát bízta reá. 1800-ban Madridba
ktildte követül, hol IV. Károly királyt és feleségét, valamint ennek kegyeltjét, Godoy-t, a békeherceget megnyerte ós velük Anglia meg Portugália ellen szövetséget létesített. 1802-ben belé-

Emlékirataiból (Mémoires) csak az els kötet jelent
meg (németül Darmstadt 1836). A nem igen megbízható Mémoires secrets sur la vie privée, politique et littéraire de Lucien B. (London 1819, 2
köt.) c. munkát állítólag Beauchamp Alfonz írta.
V. ö. Jung, Lucien B. et ses mémoires (Paris
1882—83, 3 köt) Le prince Lucien B. et sa famille. Ez utóbbi köny\', melyet alkalmasint B. Roland herceg sugalmazott, 1888. jelent meg Paris:

ban névtelenül.
B. Lucien utódai. Boyer Christine-nel (sztü.
1773 júl. 6., megh. 1801 máj. 14.) való els házasságából két leánya született
a) Charlotte, szül. 1796 máj. 13., megh. Rómában 1865 máj. 6. els férjének, Gabrielli Mario
hercegnek 1841. történt halála után 1842. Centamori római orvossal lépett frigjTe
b) Christine Egypte, szül. 1798 okt 19., megh.
Rómában 1847 máj. 19. 1818-ban férjhez ment
Posse Arvéd svéd grófhoz, ennek halála után pedig (1824.) Dudley lordhoz.
Luciennek Jouberthon özvegyével, de Bleschamp Laurence AlexandrÍTie-nal (szül. 1778.,
megh. Sinigagliában 1855 júl. 12.) kötött második
házasságából 5 fia és 4 leánya származott. Lucien
második neje mint írón is szerepelt. Múvei:
:

;

:

—
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Batilde, reine des Francs, 1820, uj kiad. 1846 va- nak tervezje, amelyet azután sógora, Türr Istlamint egy Thiers-nek A konzulátus története c. ván vállalt magára megh. 1909 jún. 15. Toulonmunkája ellen irányuló Appel h la justice des ban. Idsebb leánya, Marié Studolmine (szül. 1833.
contemporains de feu Lucien B. (1845) c. mve. ápr. 25.) elször Friedrich von Solms, majd Urbano Mattazzi olasz áUamférfl (1. o.), végül Luiz.
Gyermekeik
c) Charles Lucien Jules Laurent, B. herceg, de Bute neje volt. Ifjabb leánya, Adél, hazánkCanino és Musignano hercege, szül. Parisban fiának, Türr István tábornoknak lett a neje.
e) Jeanne, szül. Rómában 1807 júl. 22., Hono-^
1803 máj. 24., megh. u. o. 1857 júl. 29. több olasz
egyetemen tanult és azután Amerikában termé- rati marchesenek volt a neje és 1828. halt megszettudományokkal foglalkozott. Ott írta az Ame- Ancona mellett, Jesi-ben egy Clelia nev leányt,
rican ornithology c. mvét (Philad. 1825, 3 köt.
hagyott hátra. Költészettel is foglalkozott (Ins;

;

'

:

;

;

új kiad. 1876). Ezután Rómába tért vissza és az
leonografla della fauna italica (Róma 1833-41,

pirazione d'affetto di

ki Sulla seconda edizione del regno animale di
Cuvier (Bologna 1830) c. munkáját, melyet 1831. a
Saggio di una distribuzione degli animali c.
követett, melyhez késbben Catalogo metodico dei
mammiferi europei (Milano 1845) és a Catalogo
metodico dei pesei europei (Nápoly 1846) csatlakoztak. Az 1848-iki mozgalmak kezdetén IX. Pius

hsiességet tanúsított. Meghalt 1827 decemberben,
öngyilkosként a naupUai öbölben.
g) Louis Lucien, szül. Thorngrowban (Worcestershire), 1813 jan. 4., megh. Olaszországban,
Fanoban 1891 nov. 3. Kitnt a végy- és ásványtan és az összehasonlító nyelvtudományok terén.
Mvei Langue basque et langues flnnoises (London 1862) Specimen lexici comparativi omnium
linguarum europaearum (Firenze 1847). A bibliai
aratóról szóló parabolát 72 nyelvre fordította le
(London 1857) 1849. a francia nemzeti gyülekezetnek, 1852. pedig a szenátusnak lett tagja. Természetes fiát, LouisChlodvig-ot{m&^A%'d^) 1891.

una giovine muse).
Paul Marié, szül. Rómában 1808. 1827.
3 köt.) c. dlszmvével a természetbúvárok között Görögországba ment, ahol mint alparancsnok lord
elkel helyet biztosított magának. 1830-ban adta Cochrane oldalán a HeUas nev naszádon nagy

mve

pápától várta az alkotmány megadását. Reményeiben csalatkozván, a radikalizmus felé hajlott és Ceruschival s másokkal a köztársasági
párt élére állott. Ezredese lett az akadémiai
légiónak és képviselnek választatott. A franciáknak Rómába való bevonulása után Parisba
menekült, hol azután haláláig a természettudományoknak élt. A Conspectus systematimi mastozoologiae-n kívül (Leiden 1850) kiadta még a Conspectus generum avium c. munkát (u. o. 1850, 2
köt.). 1822 jún. 28. B. József egyik leányával,
ZenaMe-wQl (szül. Parisban 1801 júl. 8., megh.
1854 aug. 8.) kelt egybe Brüsszelben. Ebbl a házasságból 8 gyermek származott, 3 fiú és 5 leány.
Fiai: Joseph, Canino hercege, szül. Philadel-

f)

;

:

;

;

adoptálta.
h) Pierre Napóleon, szül. 1815 okt. 11.,
megh. Versaillesban 1881 április 7. Viharos ifjúságában résztvett 1831. a romagna-i fölkelésben, de elfogatván, 8 havi fogsággal bnhdött
érte. Ezután Amerikába hajózott, de 1834. vissza-

Európába. 1836-ban Rómában halálra ítélegy katonatisztet leszúrt. A pápa
azonban megkegyelmezett neki, mire Amerikába,
phiában 1824 febr. 13., meghalt Rómában 1865 majd az ión szigeteken és Brüsszelben élt egy
szept. 2. Apja politikáját nyíltan ellenezte, amiért ideig. Midn Mazzinival folytatott levelezései
ellenfelei Rómában 1850 febr. 10. merényletet in- következtében innen is kiutasították, Svájcban
téztek ellene, mely elöl azonban szerencsésen meg- állapodott meg. Az 1848-iki februárusi forramenekült. Lucien, szül. Rómában 1828 nov. 15., dalom hírére Parisba sietett, majd Korzikán a
aki 1855. pápai titkos kamarás és 1868. bíbornok francia nemzeti gyülekezetbe választották. III.
lett ós 1895 nov. 19. u. o. meghalt. Napóleon Napóleon császár azonban a francia hercegek
Charles, szül. Rómában 1839 febr. 5., megh. 1899 sorába iktatta, de társaságát lehetleg kerülte.
febr. 12., Algériában szolgált s a franciák mexikói Az 1858-ki olasz háborúban az idegen légió egy ezexpedíciójában is részt vett. 1868-ban Ruspoli redét vezérelt© 1869. szeretjét, egy munkásnak
Krisztina hercegnövel kelt házasságra, aki 1907 leányát, Buflin Eléonore-t vette feleségül és
febr. 12. halt meg Rómában. Charles Lucien 5 attól született két gyermekét törvényesítette.
leánya Julié, szül. 1830 jún. 6., ki 1847 aug. 1870 jan. 10. auteuili villájában agyonltte NoLr
30. Alessandro del Gallo, roccagiovinei marquis- PieiTe hírlapírót, ki öt Grousset Pascal nevében
hozment nül és Rómában 1900 okt. 28. elhunyt; egy sért hírlapi cikk miatt kihítta volt. Ez eseCharlotte, szül. 1832 márc. 4., megh. 1901 okt. mény az amúgyis hanyatlóf élben lev császárság
ellenfeleinek zajos tüntetések rendezésére szol1., 1848 okt. 4. neje lett Pietro Primoli grófnak;
Marié, szül. 1835 márc. 18., ki 1851 márc. 2. gáltatott alkalmat. A kormány kénytelen volt a
Paolo Campello gróffal lépett házasságra és 1890 herceget letartóztatni és a Tours-ba összehívott
aug. halt meg Augusta, szül. 1836 nov. 9., megh. állami törvényszék elé állítani, mely öt azonban
L'Aricciában 1900 márc, 1856 febr. 2. óta neje 6 napi tárgyalás után fölmentette azzal a megvolt Gabrielli Piacid hercegnek
Bathilde, szül. okolással, hogy tettét önvédelembl követte el. A
1840 nov. 26., 1866 okt. 14. egybekelt Cambaeérés császár kívánatára azonban a herceg AngUába
gróffal, megh. 1861 jún. 8.
távozott, honnan a császárság bukása után visszad) Laetitia, szül. 1804 dec. 1., megh. Firenzében tért ugyan, de szerepet többé nem játszott. Öz1871 márc.l5. 1821 -ben WyseThomas athéni angol vegye 1905 okt. 15. halt meg Parisban. Egy fiút.
követet választá férjül, ki azonban 1828. tle el- Bolond herceget (szül. 1858 máj. 19.) és egy
váltEgy fluk született, B- Wyse L ucien Napóleon, leányt, Jeannet, ki Villeneuve marquisnak lett a
francia tengerész, aPanama-földszoros átvágásá- neje, hagyott hátra. Boland mint utazó szerzett
tért

ték, mivel

;

:

;

;

—
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hírnevet Munkái: Les habitants de Suriname
1884); The Lapps of Fininark (1886); Le glacier
de l'Aletsch (1889); Excursion en Corse (1891),
Nül birta Blanc Marie-t, a monacói játékbarlang
bérljének leányát, aki azonban már 1882. elhalt, csak e?y leánygyermeket hagyván hátra.
A francia akadémia tagja, az npsalai eg>'et«m
tiszteletbeli doktora. Leányát, Marié hercegnt
(szül. 1882 júl. 2.) 1907. Györgj' görög herceg,
Kréta sziget volt kormányzója vette nül.
i) Antoine (Luciennek legifjabb fia), szül. Frascati-ban 1816 okt. 31., megh. Firenzében 1877
márc. 28. 1839-ben házasságra lépett CardinaU
Máriával, egy luccai tigy^'éd leányával. 1836-ban
Pierre bátyjával egjütt a pápa fogságába esett,
késbb aztán ó is Amerikába menekült. 1838-ban
visszatért Európába, 1848. pedig Franciaországba
költözött, ahol 1849. a nemzeti gylésbe választották.
k) Alexandrine Marié, szül. 1818 okt. 12., megh.
Perugiában 1874 aug. 20.; 1836. férjhez ment
Valentini Vincenzo grófhoz, mely házasságból
két fiú és egy leány származott.
1) Constance, Lucien legifjabb leánya, szül. 1823
jan. .30., megh. Rómában mint apácafejedelemasszony 1876 szept. 6.
3. B. Louis((Lajos),szül. Ajaccióban 1778 szept.
2., megh. Livomóban 1846 júl. 25. Katonai tanulmányait a chálonsi tüzériskolában végezte s
bátyját mint szárnysegéd az olasz hadjáratokon és az egjiptomi expedíción kísérte. 1802
jan. 3. bátyjának parancsára feleségül vette
ennek szép mostohsdeányát, Beauhamais Hortense-t, kitl azonban késbb elvált Napóleon
Trónralépése után Lajos Kconnétablen címet kapott. 1806 jún. 5. Napóleon t a batáviai köz-

társaságból alakított hollandi királyság trónjával ajándékozta meg. Mint király sokat fáradozott új országa érdekében és tengeri kereskedelmét a bátyja által elrendelt szárazföldi zárlat

megvédelmezte. Elmiatt Napóleon megneheztelt rá és a zárlat szigorú foganatosítása végett
Oudinot alatt sereget tíildött Hollandiába, mely
Amsterdamot és a kikötket megszállotta. Erre a
sértett Lajos 1810 júl. 1. fia javára lemondott
a koronáról és feleségét régensnvé nevezte ki,
ó maga pedig Grácba távozott, hol mint St. Leii
grófja 1813 végéig tartózkodott. 1814januáriu8ában visszatért Parisba és békére inté testvérét,
március 29- pedig a menektüö Mária Lujza csáellen is

szárnét Blois-ba kisérte. A száz nap idejében
Rómában idzött 1828. Firenzébe költözött, hol
haláláig a mvészeteknek és tudományoknak élt.
Mvei közül megemlítendök Marié, lee peines
de l'amour, ou les Hollandaisee c. regénye (Paris
1814,3 köt.) Documents historiques et reflexions
sur le gouvemement de la Hollandé (lx)ndon 1821,
3 köt) Essai sur la versiflcation (Róma 1825
26, 2 köt) és egy verskötet (Firenze 1828). Réponse
á Sir Walter Scott c. mvét 1829. bocsátotta a
nyilvánosság elé s e munkájához egjTíttal (1830,
Firenze) egjik eldjének, B. Jacopo-nak olaszból
fordított iratát csatolta, amely boeses adatokat tartalmaz a B.-család mxiltjára vonatkozólag.
Kiadta még Histoire du parlement anglais (Paris 1820, 1 köt) és az : Observations de Louis B.
;

:

;

;

;

:

sur l'histoire de Napóleon par M. de Norvins
(megjelent u. o, 1834) c. mveket V. ö.

Du

Gasse

mvét;

Rocquain, Napóleon

I.

et le roi

Louis (Paris 1880). Beauhamais Hortense-zal való
házasságából 3 fia született a) Napóleon Charles, szül. 1802 okt. 10., megh. 1807 márc. 5.
b)
Napóleon Louis, szül. 1804 okt. 11., aki bátyja
halála után Hollandia trónörököse, 1809 márc. 30.
pedig klevei és bergi nagyherceg lett és 1825. B.
József leányával, Charlotte-tal lépett házasságra.
1831-ben öccsével együtt a romagnai fölkelk
sorába állott, de még u. e. év márc. 17. örökösök
nélkül, Forliban meghalt c) Charles Louis Napóleon, vagj'is IIJ. Napóleon császár (1. o.).
4. B. Jéröme (Jeromos), montforti herceg,
1807— 13-ig vesztfáliai kii'ály, szül. Ajaccióban
1784 nov. 15.,megh.Villegenis kastélyban Massy
mellett 1860 jún. 24. Katonának nevelték s brumarre 18- után bátyja tengerészhadnaggyá léptette el. 1801. sógorát, Leclerc-et Haiti szigetére
kísérte
1802. mint sorhajó-kapitányt angol cirkálóhajók Tabago és St. Pierre között üldözbe
vették, melyek ell Észak-Amerika partjaira kellett menektilnie. 1803 dec. 27. nül vette Baltimoreban Patterson Elisát, egy keresked leányát,
kitl azonban Napóleon parancsára 1805. elvált s visszatért Franciaországba. 1806-ban Napóleon ugyan francia hercegnek nevezte ki,
de a trónörökösödési jog mellzésével. 1806-ban
a poroszok ellen viselt háborúban Vandammemal a 10. hadtestet vezérelte Sziléziában s 1807
jan. 6. bevonult Boroszlóba. A tilsiti békekötés
után 1807 dec. 1. a vesztfáliai királyságot íaT^ia,
miután augusztusban f^gyes württembergi király leányát, Katalin hercegnt (szül. 1783 febr.
21., megh. 1835 nov. 28.) feleségül vette volt
Könnyelm kormányt vitt, a nép jólétével nem
tördött, a Kassel melletti Wilhelmshöhe kastélyban folyton költséges éjjeli mulatságokat ren«Morgen wieder
dezett, melyeknek befejeztével
lustig !» mondásával búcsúzott udvaroncaitól. Pazarlása és Napóleon növetv pénzkövetelései
az országot az anyagi bukás szélére sodorták.
1812-ben részt vett az orosz hadjáratban; de
mivel Bagration-nak Barclay de Tolly\'al fényezett egyesülését meg nem akadályozta: a császár visszaküldte Kasselbe, ahonnan azonban
Csemicsev kozákjai ell szept. 30. a kincstár kiüritése után futnia kellett. Az I. párisi béke
után egjideig Svájcban, azután Grácban és 1815.
Triesztben tartózkodott. A 100 nap idején Napóleon pair-nek nevezte ki, ö pedig Ligny, valamint
Waterloo mellett bátyja oldalán harcolt. Bátyja
bukása után Frigyes württembei^ király montforti hercegéé nevezte ki,az orosz cártól pedig nyugdíjat kapottá 1819-ben Velencébe költözött, 1821.
;

;

;

:

;

:

Schönauban (Bécs mellett) és 1827. Rómában telepedettle.l831-ben a pápa ótállamából számzte,
mire Lausanneban, majd Firenzében, 1840— 47-ig
pedig

Belgiumban

élt.

1847-ben megengedték

neki, hogj' Franciaországba visszatérhessen.

Uno-

kaöccse, kit a franciák a köztársaság elnökévé és
késbb császárrá választottak, a Palais des Invalides kormányzójává s 1850 jan. 1. marsallá,
1852 dec. 24. pedig esetleges trónörökössé nevezte ki. 1853-ban Jérdme harmadszor nsült.

:

—
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;
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Hagyatéká- demokrata irányú bonapartistákat, radikáUs politikusokat és ateista írókat szerette maga köré gyj-

et correspondance du
et de la reine Catherine (Paris 1861—

ból megjelentek

:

teni, ellenlábasa volt a Tuileriáknak. Az 1859-iki
Schlosuberger, Briefwechsel der háború küszöbén a császár megbízásából Cavour
Königin Katharina u. des Königs Jérome u. Na- gróffal a szárd-francia szövetséget kötötte Ausztria
poleons I. mit König Priedrich (Stuttgart, 2 köt.). ellen. A szövetség zálogául pedig Viktor Emánuel
V. ö. Kleinschmidt Gesch. d. Königreichs West- szard király leányának, Klotildnak (szül. 1843
phalen (I. köt. Gotha 1893) Martitiet, J. Napó- márc. 2., megh. 1911 jún. 25.) nül kellett
mennie az eltte gylöletes herceghez. A csáleon, roi de Westfalie (Paris 1902).
B. Jérome-nak Patterson Blisával (megh. Bal- szárság bukása után a herceg Prangtns kastimoreban 1879 ápr. 4., v. ö. Didier, Life and télyába vonult vissza (Genf mellett) és csak
letters of Madame B., London 1879) való els 1875. kapott engedélyt a visszatérésre. Mióta
házasságából származott
Bonaparte-Patter- 1870. Korzikán a képviselkamarába választotson Jérome, szül. 1805 jül. 7., megn. Baltimore- ták, a papság ellen ott is kikelt. A császári herban 1870 jún. 1. Fia, B-Patterson Jérome Na- ceg halála (1879 jún. 1.) után a bonapartisták
póleon, szül. 1830 nov. 5., megh. New-Yorkban júl. 19. tartott tanácskozásukon pártvezérük1893 szept. 6. Résztvett mint francia tiszt a krimi nek választották, mi ellen azonban a klerikális párthívek tiltakoztak. Midn az 1883. kibohadjáratban, azután visszatért Amerikába.
B. CJiarles Joseph, B. Jérome és Patterson Er- csátott manifesztumában a Napóleonok trónigézsébet unokája, szül. Baltimoreban 1851 jún. 9., nyeinek örökösévé jelentette ki magát, a köztárészakamerikai politikus. Ügyvédi pályára lépett
saság a trónkövetelt az országból kiutasította,
1903. Roosevelt elnök öt bízta meg a vizsgálat- mire Brüsszelbe távozott. Plon-Plon irodalmilag
tal a közigazgatás terén felderített csalárd vissza- is mködött. Midn Taine A jelenkori Franciaorélések ügyében és 1906. Attorney General lett.
szág alakulása c. mvében a Napóleon-legendát
B. Jéromenak Katalin württembergi hercegnö- kíméletlenül ízekre szedte, a herceg, mint a család szeniora, tollat fogott és a Napóleon L et
vel kötött, második házasságából származtak
a) Jérome Napóleon Charles, montforti gróf, ses détract^urs c. füzetben (1887) Taine-nel poKlotid hercegntl, aki
szül. Grácban 1814 aug. 24., württembergi ezre- lémiába elegyedett.
des volt és Castello-ban, Firenze mellett, 1847 utóbb, a császárság bukása után, cinikus és kicsamáj. 12. halt meg.
pongó férjét elhagyta, három gyermeke született
b) Mathilde Laetitia Wühelmine, szül. 1820 a) Napóleon Vidor herceg, szül. 1862 júl. 18., ki
máj. 27., megh. Parisban 1904 jan. 1841-ben férj- 1886 óta atyja versenytársaként lépett föl bonahez ment Rómában a dúsgazdag Demidov Anatol partista trónkövetelnek. 1910 nov. 14. nül vette
orosz fúrhoz, San Donato hercegéhez, kitl azon- Moncalieri kastélyban (Torinónál) Klementina
ban 1845. elvált IIL Napóleon francia herceg- belga kir. hercegnt, II. Lipót belga király legifj.
nnek nevezte ki. Utóbb állítólag Paupelin fest leányát (szül. 1872). Napóleon Victor herceg jeneje lett. Matild nagy s befolyásos szerepet lenleg a bonapartisták trónjelöltje, h) Louis, szül.
játszott a császári udvarban, szalonját pedig az 1864 júl. 16., elbb olasz, újabban orosz hadi szolírók és mvészek otthonjává tette. (V. ö. Nauroy, gálatban állott, jelenleg szabadságolt orosz táborLes secrets des B.-s, Paris 1889).
nok, ki Prangins-kastélyban él (Svájcban), c) Mac) Napóleon Joseph Charles Pa wí, rövidebben: rié Laetitia hercegn, szül. 1866 dec. 20. Ez a
Napóleon herceg, Plon-Phn gúnynévvel, szül. nagytehetség, anyja által a leggondosabban neTriesztben 1822 szept. 9., megh. Rómában 1891 velt, szépségérl híres hercegn 1888 szept. 11.
márc. 18. 1831-ben a pápai államból számzték, nagybátyjához, Amadeus aostai herceghez s volt
1837. württembergi katonai szolgálatba lépett. spanyol királyhoz ment nül, aki 1890 jan. 18.
1845-ben kiutasították Parisból, hová azonban váratlanul meghalt.
már 1848. visszatért. Az 1848 februáriusi forNapóleon hug^ai.
radalom után Korzikát képviselte az alkotmányozó 8 azután a nemzeti törvényhozó testü5. Marié Anne, utóbb Elisa, szül. Ajaccióban
letben demokrata programmal. Napóleon Lajos 1777 jan. 3., megh. a Vicentini villában, Triesztelnök 1849. francia követül Madridba küldte, de ben, 1820 aug. 6. 1797-ben Bacciocchi Felice
mivel ott unokatestvérének politikáját nyilvá- herceggel kelt egybe, 1805. bátyja a piombino-i
nosan becsmérelte, visszahívta. 1852-ben francia hercegséget, 1809. pedig a toscanai nagyhercegi
herceggé s 1853 jan. hadosztályparancsnokká trónt adományozta neki. Két gyermeke volt a)
nevezték ki 1854. rósz vett a krimi hadjáratban, Napóleoné Elisa hercegnö(szül.l806 jún. 3., megh.
de amint azt ellenfelei számtalanszor szemére ve- Normandiában 1869 febr. 3.); 1825 óta Camerata
tették, Szebasztopol ostroma közben betegnek je- grófnak volt neje s Anconában lakott; de 1830.
lentette magát. 1859-ben azt a hadtestet vezérelte, elvált férjétl. Egyetlen fia, Napóleon (szül.
mely Toscanát elfoglalta. Utóbb a szenátusban 1826.) tengerésztiszt lett, majd az 1851 dec.
tartott radikális színezet beszédeivel törekedett 2-iki államcsíny után az államtanács titkára,
népszerségre emelkedni, másrészt azonban a 1853 márc. 3. azonban Parisban öngyilkossá lett;
császárral, az udvarral és a papsággal ismételve b) Charles Jérome, szül. 1810 jül. 3., megh. 1830.
éles ellentétbe került Eugénia császárné nyíltan Rómában.
is éreztette vele haragját és megvetését, amiért
6. Marle Paullne, elbb Carlotta, szül. Ajaca herceg kíméletlen ólcekkel boszulta meg magát. cióban 1780 okt. 20., megh. Firenzében 1825 jún.
Ilyformán a Palais Royal, melyben a herceg a 9. 1793-ban anyjával ós testvéreivel Marseilleba

roi

Jéróme

1864, 5 köt.);

;

:

—

—

;

:

;

;

:

—

Bonapartisták

nemsokára Duphot tábornoknak lett
ennek 1797. Rómában történt megöletése
után azonban Leclerc tábornokhoz ment nül, kivel 1801.« San Domingóba hajózott, hol a néger
lázadás napjaiban nagy bátorságot tanúsított.

költözött s

arája

;

Férje halála után visszatért Franciaországba, hol
1803. Borghese Camillo herceggel (1. o.) lépett
házasságra, de rövid id múlva elvált tle és
attól fogva többnyire Neuillyben élt. 1806-ban
I. Napóleontól a Guastallai hercegséget kapta;
1814. bátj'ját Elbára kisérte. Bátyja bukása után
a íirenzei Sciarra villában töltötte napjait, fényes
társaságtól körülvéve. Férjével késbb kibékült.
Örököst nem hagyott hátra, amennyiben Leclerctól született fla még gyermekkorában elhalt. Kivolt I. Naváló szépség, de könnyelm élet
póleon legjobban szerette nvérei között. Canova
kezétl alkotott szobra (a római Villa Borgheseben) a mvész egyik legcsodáltabb remeke. V. ö.
Turquan, Lessoeursde Napóleon (Paris 1896, ném.
Leipzig 1896).
7. Maria Annunciat£i, késbb Caroline, szül.
Ajaccióban 1782 márc. 25., megh. Firenzében
1839 máj. 18. 1800-ban Murát Joachimhoz (1. o.)
ment nül, kivel 1808 júl. 15. a nápolyi királyi
trónra lépett. Murát halála után Lipona grófn
néven Triesztben élt. Gyermekeit 1. Murát. V. ö.
Turquan, Caroline Murát (1896, ném. Leipzig

n

;

1896).
Irodalom.

A
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B. családra vonatkozó irodalom igen nagy. V.

Grandé Encycl. Vü. 262-263. lapját. Pontosabb munkák: Ambrosini és Haard: La famille Impériale, stb., Paris

6. a

1860; Leynadier, Histoire de la famille B., n. o. 1866; Jnng,
B. et son temps (1880- 81., 3 köt.) ; Kleínschmidt, Die Eltern
nnd Geschwister Napoleons I. Prenzlan, 2. kiad. 1896; Du
Casse, Les rois fréres de Napóleon L, Paris 1883 Schlitter,
Kaiser Franz 1. n. die Napoleoniden, vom Sturz Napoleons
bis zu dessen Tod, Wien 1888. A család egyes tagjainak
monográfiáit I. az illet helyeken.
;

Bonapartisták, politikai párt a mai Franciaországban, mely a Bonaparte-család trónigényeit
támogatja. Régebben e pártnak a hadseregen kívül a papságban s a parasztok közt sok híve volt.
A párt még a császárság összeomlása után is,
Rouher vezérlete alatt, fenntartotta magát. Idk
folytán nagyon megfogj'ott és amellett még egyes
pártokra is bomlott. Az ultramontán B. ugyanis
vonakodtak a demokrata és ateista Napóleon Jéröme herceg igényeit elismerni s vele szemben

idsebb

fiát. Napóleon. Viktor herceget léptették fel jelöltnek. Jelenleg a B. arra szorítkoznak, hogj' az Orléans és a csekély számú Bourbon-párt híveivel, a legitimistákkal, meg a klerikálisokkal együtt a köztársasági pártnak alkalinatlanságot8zereznek.Azl910-iki választásokban
mind a 3 monarchista párt csak 71 mandátumot

kapott.

Bonar, Horatius, skót pap, szül. 1808 dec. 19Edinburghban, megh. 1889 júl. 31. A kelsoi gyüle-

(Világosság és igazság, vagy bibliai gondolatok
és tárgyak), 1868—72, hat kötetben, stb. Vallásos

költeményeinek legelterjedtebb gyjteményei
Hymns of Faith and Hope (A hit és remény
himnuszai, 1857—71, 3. k., új kiad. 1886); The
Song of the New Creation, and other Pieces (Az
új teremtés éneke, és más darabok, 1872) Hyinns
of the Nativity (Himnuszok Krisztus sziUetóséröl,
;

1878).

Bonasa (áUat), 1. Császármadár.
Bonasone, Giulio, olasz fest és rézmetsz,
Bolognában, ott és Rómában mködött
körül. Mint fest Lorenzo Sabbatini tanítványa volt, mint rézmetsz pedig Marcantonio
után képezte magát, sokat tanult azonban Parmigianino, Rafael és Tizian mveibl is. 366 metszetét ismerjük, melyek egyrészének nagyobbára
mitológiai tárgyú rajza is tle származik, más
része pedig korabeli híres mvészek mvei után
szül.

1531—74

készült, többnyire igen szabadon.
tsök, de igen gyakran felületesek.

Bonasus

Mvei tetsze-

Bölény.

(áiiat), 1.

Bonatelli, Prancesco, olasz bölcsész, szül. Iseóban 1830. Már 20 éves korában magántanár volt,
1861. a fllozóíla tanára a bolognai egyetemen,
1867 óta pedig Padovában. Filozófiájában Rosmini
irányához tartozik, de jól ismeri az újabb német
bölcsészek, Lotze, Herbart, Trendelenburg stb.
mvei Pensiero e conoscenza (Bomveit is.
logna 1869) La fllosofla deli' inconscio di Ed. v.
Hartmarm esposta ed esaminata (Róma 1876) La
fllosofla e la sua storia (1877)
La coscienza e 11
meccanismo interiore (Padova 1891) stb.
Bona vacantia (lat.) a. m. uratlan dolgok,
1. még Caducitas.
BonaventOTa, hittudós, a Szt. Ferenc-rend ki-

F

:

;

;

;

váló dísze, szül. Bagnoreaban 1221., megh. 1274
júl. 15. Családi neve Giovanni Fidenza, 22 éves
korában az assisi Szt. Ferenc által alapított Szt.
Ferenc-rendbe lépett. Tanulmányait Parisban oly
sikeresen végezte, hogy 1253. a párisi egyetemen
(Aquinói Szt. Tamással egy napon) tanszéket
nyert. Rendtársai 1256. rendjök generálisává választották. X. Gergely pápa 1273. albanói bíboros
püspökké nevezte ki. Mint ilyen tevékeny részt
vett a II. lyoni közzsinaton 1274., sitt fképen az
ö fáradozásainak volt a gyümölcse, hogy a görögök elfogadták a római kat. hitvallást. Ez unió
ugyan nem volt tartós, de fölbomlását B. már
meg nem élte, mert kilenc hétre a zsinat megnyílta után meghalt. IV. Sixtus pápa 1482. a
szentek közé iktatta és körülbelül egy évszázaddal késbben V. Sixtus pápa «Doctor Seraphicusi*
címmel az egyház hatodik nagy tanítójának jelentette ki. Mvei az 1588. évi római kiadás szerint
8 folio-kötetre rúgnak. Kisebb iratai közt 1^ismeretesebbek Vita S. Francisci Breviárium
Itinerarium mentls
(a teológia rövid foglalatja)
ad Deum. Összes mveit kiadták a qnaracbi
(Firenze mellett) B.-rend tagjai (10 köt. 1882-92).
:

;

:

kezet lelkésze volt 1838— 66-ig 1842. gyülekezetével együtt is kivált az államegyházból. írói
hírnevét különösen vallásos költeményeinek és
himnuszainak köszönheti. 1849-ben megalapította
BonaTÍno, Chrisioforo, 1. Franchi
a Quarterly Journal of Prophecy (A próféciák
Bonbon (franc), egycukomem, mely úgy kéévnegyedes naplója) c. szépirodalmi folyóiratát. szül, hogy a cukrot kevés vízzel bizonyos srségig
Müvei The Desert of Sinai (A Sinai pusztasága, befzik, eterikus olajjal, esszenciákkal vagy más
1857): The LandofPromÍ8e(A2 ígéret földje, 1858); jóíz zamatos kivonattal keverik, esetleg meg is
Light and Truth, or Bible Thonghts and Themes festik lemezre öntik s vágó hengerrel (henger,
;

;

:

;
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Bonbonniére

melyen a B. nagyságának megfelel távolságokban vágó kések vannak beillesztve) négyszögletes
darabokra vágják. Az angol gyiimölcs-B.-t úgy
készítik, hogy különféle színekkel festett, savakkal, gyümölcszamatokkal kevert cukrot finom
pálcikákba formálnak, ezeket egyesítik cukorral
egy pálcikává és rövid darabokra tördelik (Roks).
A dro2?sofca<, melyek csillag-, málna- stb. alakúak,
préselik vagy hengerek között formálják. A gyümölcs-B.-okat rendesen savanykás ízvé teszik és
gyümölcséterekkel szagosítják. Töltött-B. készítésére a gyakran likrrel kevert cukormasszát formákba öntik, mely formák egy réteg cukorporral
vannak bevonva és cukorporral leszitálják. Dy énkor teljesen zárt cukorréteg keletkezik, mely
a likrtartalmú szirupot magába zárja. Az átlátszó B.-ok amorfcukorból állanak, s ha lassanként nedvességet vesznek fel, kristályossá és
átlátszatlanná válnak ezt elkerülhetjük, ha a B.okat nagyon száraz levegben tartjuk. V. ö. Sominer, Die Bonbonfabrikation (2. kiad., Bernburg
;

1895).

Bonbonniére

(franc), cukorkás doboz

vagy

szelence.

Bonchamp

(ejtsd

:bonsam),

CharUs MelcMoT Av-

thur, marquis, vendée-i csapatvezér, szül. 1759
10., elesett 1793 okt. 17. XVI. Lajos kivégeztetese után az anjoui felkelk vezérökkó választották. La Rochejacquelinnel és Cathelinauval
együtt hsiesen és gyakran szerencsésen küzdött
Loire mellett Choletnél
a köztársaságiak ellen.

máj.

A

Boncolási

Jegyzkönyv

ber testének minden részét boncolják. Az orvostanhallgatókkal rendszeresen — leszámítva Strassburgot, ahol már 1708 óta boncolnak
csak a
XVIII. sz. közepe táján kezdtek boncoltatni
Budapesten Lenhossék József (1. o.) vezetése alatt
a múlt század 4;0-es éveiben vette kezdetét a
rendszeres B. A B.-ra oly egyének hulláit használják, akik kórházakban halnak el és nincsen
senkijök, aki az eltemettetésükrl gondoskodhatnék. A már felboneolt holttest minden részével
együtt rendszeres temetésben részesül. Azeltt a
holttesteket úgy boncolták fel, ahogy kapták, aminek több hátránya volt 1. a hulla megrothadt s
kellemetlen bze miatt sokszor lehetetlenné tette
a rendszeres preparálást 2. rothadáskor benne

—

:

;

mérgez anyagok

keletkeztek, rajta kórokozó
baktériumok élsködtek, amelyek a boncolok kezein lev sérüléseken át bejutottak a szervezetbe
8 nem egyszer halálos kimenetel infekciót okoztak. Ma már ezeken a bajokon úgy segítenek,
hogy a hullákat, mieltt feldolgozásra kerülnének, konzerválják. A konzerválást úgy csinálják,
hogy a hulla ereibe valami rothadást gátló folyadékot fecskendeznek be. Igen jól használható erre
a céh-a a Laskowsky-fóle folyadék, amely 100 r.
glicerinbl, 20 r. 96<*/o-os alkoholból, 5 r. karbolegy-egy hulla konzerból és 5 r. bórsavból áU
válására kb. 4—5 1. folyadék szükséges. A preparálásnak, hogy az anyag lehetleg jól kihasználtassék, bizonyos sorrendben kell történnie az els
év folyamán az orvostanliallgatók inkább az izmokat, izületeket s a zsigereknek f etv^ését tanulmányozzák, a második évben az erek és idegek
eloszlását, lefutását, valamint az agy- és gerincvelt. A boncoláshoz megfelel eszközök szükségesek, amelyek kisebb-nagyobb késekbl (szike
recés
sealpell), 1 erösnyelü nagy porckésbl,
szárú csípbl (anatómiai csíp), horgokból stb.
állanak.
;

;

vívott ütközetben 1793 okt. 17. halálos sebet kapott, de még haldokolva is megmentett 5000 köztársasági foglyot, kiket felbszült hívei lemészárolni akartak. Emlékét St.-Florentinben egy Dávid által készített szobor rzi.
Bonci (ejtsd: boncsi), Alcssandro, olasz operaénekes, szül. Cesenában 1871. Pásztorílú volt,
szép hangjáért a pesarói Liceo Rossini taníttatta.
A második szempontból egyrészt kórházakban,
Elször 1897. Parmában lépett fel operában, csakhamar Milanóban a Faust címszerepében aratott klinikákon, esetleg odahaza elhalt egyének hullái
meglep nagy sikert. Fényes, meleg lírai tenor- boncoltatnak, azon célból, hogy rajtok a klinikai
ját a régibb stílusú operákban értékesíti (A puri- vizsgálat s a gyógymód helyes volta ellenriztestánok. Az alvajáró, A bájital, A kegyencn, A sék, ez kór-B.-nak nevezzük (1. o.). Másrészt
sevillai borbély, Rigoletto, Meflsztofelesz, Mignon, ugyancsak ebbl a szempontból boncolnak mindManón, Bohémélet). Olvadó lágy lírai tenorját a abban az esetben, ha valamely kétség merül fel a
budapesti operában is bemutatta 1903. Öccse Luigi halál természetes voltával szemben, avagy valamely ragályos fertz betegség gyanúja forog
szintén tenorénekes.
Boncolás, tetembontás (sectio) alatt értjük fenn; ezekre nézve a belügyminiszternek az
valamely állati v, emberi hullának szétbontását. igazságügyminiszterrel egyetérten kiadott 1887.
A B.-nak többféle célja lehet 1. hogy a test szer- évi 78,879/11. sz. rendelete intézkedik bvebbet 1.
kezetét tanulmányozzuk, 2. hogy bizonyos el- Hvllavizsgálat.
Irodalom.
anatómiai B.-ra vonatkozó
változásokat, a normális viszonyoktól való elItt
csak az
téréseket keressünk, amelyekbl a testben a halál könyveket soroljak tel mivel körülbelül minden egyetemen mks ilyen könyv van forgalomban, amit rendszeeltt lefolyt folyamatokra, fleg pedig a halál rint a B.-tan ott^ini tan^a írt meg a sajAt rendszere
okára következtethetünk.
szerint, csak egyes fontosabb ilyen könyveket emiitünk
ilyen modern könyv: Lenhossék MiAz els szempontból végzett B. az anatómiai meg: Magyar nyelven
hály, Anatómiai gyakorlatok, II. kiadás, Budapest 1906.
B. V. preparálás. Állatok B.-át fleg az állatorvosi Németek Hyrtl, Handbach d. praktischen Zergliederungsfiskolán, továbbá az egyetemek állattani intéze- kunst, Wien 1861 Zuckerkandl, Anleitungen für den 8eteiben végzik emberek B.-a (anthropot(ímia) az cirsaal, u. o. 1890; Bardeleben, Anleitung znm PrSpariren

=

;

:

;

:

;

;

egyetem orvosi karának B.-tani intézeteiben

tör-

ténik, külön e célra készült, megfelelen berendezett helyiségekben. Az orvostanhallgatók 4: fél-

éven át szoktak boncolni (I. ós II. éves korukban),
bár a tanulmányi szabályok tisak 1 félévre kötelezik ket. Ezalatt az id alatt lehetéleg az em-

anf deni Secirsaale stb.

Boncolási jegyzkönyv. Rendszeres összefoglalása valamely tetem boncolástani vizsgálata
közben felismert beteges elváltozásoknak. A teljes B. hat részbl áll, ú. m. 1. A tetemre vonatkozó adatok(név, kor, foglalkozás, illetség, észi-e:

:

-

Boncolástan

515

álUtól^os halálok, boncolás körülményeinek leírása). 2. A küls körülmények és ruházat, az ezen látható gyanns nyomok és foltok stb.
3. Külsó vizsgálat, nagyság, brszín, csontrendvételek,

szer alakja, általános tápláltsági tünetek, hajzat,
a test egj'es részeinek arányai, izommerevség,
küls sérülések nyomai stb. 4. Bels vizsgálat,
vagyis tulajdonképi boncolás, midn az összes
fontosabb szervek célszer sorrendben (fejbr,

koponya, agyburok, agj'A'elö, koponyaalap test
üregei szív, tüdk, mirigyek, lép, vesék és mindezek ftt^elékei, bélrendszer, máj, ivarszervek,
csontok, gerincvel stb.) meg\'izsgáltatnak és leiratnak. 5. A talált elváltozások összes felsorolása oly sorrendben, amint azok a halál beállására befolyással voltak (diagnózis) végre 6. az
ebbl levont következtetések (szakérti vélemény).
;

;

;

A

B. a boncoló, a szakértk és a tanuk által aláírva, igen fontos okmányát teszi ügy a bnvádi eljárásnak, mint tudományos vizsgálatoknak s ezért
róla minden állam külön boncolástani utasításokban intézkedik. Xálunk még az 1887. 78,879/11.
8Z. belügjininiszteri rendelet van ér\-ényben,
mely a hullavizsgálatról s az arról szóló jegyzkönyvrl intézkedik.
Boncolástan (anatómia), az a tudomány, mely
valamely (szervezett) testnek egyes alkotó részekre metsz eszközökkel való szétbontását tárgyalja. Ha egyszeren anatómiáról van szó,
akkor az emberi test szerkezetét tárgyaló tudományokat értik rajta (antropotomia), de van állat- és növény-B. (zootomia, fltotomia), valamint
kór-B. is (a. pathologica). Az ép vagy normális B.
vizsgálat alá veszi és leírja az emberi test egyes
részeinek különös alakját, fekvését, összefüggését,
fizikai tulajdonságait stb. Az elérend cél szerint
az ép B.-t különféle irányban lehet mvelni s
aszerint van 1. Rendszeres v. leiró B. (a syste:

matica s. descriptiva), mely a hasonló flziológai
rendeltetés testrészeket rendszerekbe (sistemata)
foglalja össze s az ezekbl összealkotott fbb csoportok szerint osztja be tárgyát ennek megfelelleg fbb fejezetei a csont- és szalagtan, izomtan,
zsigertan, értan, idegtan, érzék8zer\'ek tana (osteologia és syndesmologia, myologia, splanchno;

logia, angiologia, neurológia, aesthesiologia).

Az

—

BoncolAstan

Az emberi test felbontásával eleinte papok, orvosok, az egjiptomiaknál a balzsamozással megbízott egyének foglalkoztak. A régi görögök, úgy
látszik, csak állatokat boncoltak, Aristotelesnél
legalább csak az állatok boncolására vonatkozó
adatokat találunk. Még a rómaiak is tartózkodtak
azemberek boncolásától. Hippokrates csak a csontokat és izületeket ismerte, de felcserélte az inakat
az idegekkel, averöereketagjnijterekkel stb. Az
ember-B. megkezdése valószínleg az I. Ptolemaios által alapított alexandriai orvosi iskolába
esik (.320 Kr. e.). Herophilosrói említik, hogy barátjával, Erasistratossal együtt Seleukos szíriai
király engedelmével gonosztevket felboncolt s
ö tanította elször a
lenyúzását (darsis) a
felületen fekv izmok megismerése céljából;

br

a megelz idkben az orvosok általánosságban
csak ahúsróla szóltak. Érdekes megemlíteni,
hogy a régi görög szobrászok, bár boncolásokat
nem volt alkalmuk látni, pontosan ismerték a
test felszínének az izmok okozta forma viszonyait Ezeket az ismereteket az él testnek pontöe megfigyelésébl merítették, amire bven nyílt
alkalom a gimnáziumokban, ahol a fiatal emberek fedetlen testtel végezték testgyakorlataikat,
továbbá az olimpiai játékoknál, hol atlétatermetü
egj-éneknek testidomait a mozgás és küzdés különféle szakaiban megfigyelték.
A közképor els szakában emberi tetemeket
nem boncoltak s az anatómiát az onostanulóknak Galenos tanai nyomán tam'tották, aki pedig

nagyobbára majmokon és kutyákon
Még jobban megakadt a B. mvelése, mi-

észleleteit
tette.

pön VIII. Bonifác pápa 1300. egyházi átokkal fenyegette azokat, aldk emberi tetemet fel mernek
boncolni. Mindamellett Mondini bolognai tanár
1306. két tetemet boncolt fel s róluk bonctani
is írt, amely két évszázadon át az orvostanulóknak útmutatóul szolgált.A XVI. sz.-ban
új lendület keletkezett Vesalius Andrással, aki
számos boncolás alapján írta meg nagy munkáját
De corporis himiani fabrica, 1543. Ennek méltó
utódai Falloppia és Eustachio voltak Parisban
Sylvius Jakabbal (1478—1555) kezddött a rendszeres B.-nak új korszaka, aki számos izomnak
nevetadottsa B.-i mszereket megja\'ította. Olasz-

munkát

;

elbbinek egjík ága a mikroszkópim v. általános országban azon idben valamely tetemnek a felB. V. szövettan (a. microscopia s. generális, histo- boncolása 4 napig, késbb 8—12 napig tartott,
logia), amely a leiró B.-i rendszerek egyes részei- többnyire kivégzett gonosztevket volt csak szanek a mikroszkóppal megflgjelhet finomabb vi- bad felboncolni sót némely anatómusról azt állítszonyaival foglalkozik. 2. A táj-B. (a. topogra- ják (Falloppia, Rolfluk), hogy nekik a gonosztevphic-a) úgy ismerteti meg az emberi testet, amint ket aa tudomány érdekében » élve kiszolgáltatták.
fbb részei szét nem bontott állapotban egj-esítve Pisában abban az idben fejedelmi rendeletre évenvannak a
orvosra és különösen a se- kint egy gonosztevt abból a célból fojtottak meg,
bészre nagy jelentség, mert mindig körülírt hogj- az nyilvánosan felboncoltassók. Mvészek is
testtájékokkal (regiones) van dolga. 3. A mvészi foglalkoztak azon idben a boncolástannal. LeoB. (a. plastica) kevéebbé az orvost, mint a fes- nardo da Vinci és Michelangelo boncolótanár vetket és szobrászokat érdekli, amennyiben fleg zetése mellett tanulmányozták az emberi testet és
a test küls felületén jelentkez formaviszo- maguk is boncoltak, s ezért oly pontosak a rajzaik.
nyokkal foglalkozik. 4. Az összehasonlító B. (a. A mikroszkóp feltalálásával a finomabb viszocomparativa) az állatok boncolásából nyert tes- nyok tanulmányozása is megindult s a mikroszteket összehasonlítja s az összehasonlításból ál- kópos B. megalapítója Malpighi Marcello volt
talános érvény szabályokat igyekszik leve- (1628—94), utána két németalföldi: Swammerzetni; magasabb céljai miatt a B. e nemét dam (megh. 1680) és Leuwenhoeck (megh. 1723).
a B.-i tudományok bölcsészetének lehetne ne- A XVIII. sz.-ban Olaszországban Lancisius, Valvezni.
salva, Santorini és Morgagni-val az anatómiai
;

;

mköd

;

Boncolástani intézetek

tudományok a virágzásnak tetfokát érték el.
Németországban Haller (megh. 1777), Merkel J.
(megh. 1774), Angliában Hunter J. és V.
(megh. 1793), Franciaországban Bichat (megh.
1802) voltak a korifeusok. A XIX. sz.-ban a legnevezetesebb anatómusok az ép B. körébl Sömmering, Searpa, Rosenmüller, Tiedemann, Weber,
Amord,Reichert, Luschka, Müller János, Schultze
Mihály, Cruveilhier, Sappey, Hyrtl, Lenhossék J.,
Toldt, Zuekerkandl, Waldeyer, Krause, His V.,
Henke, Schwalbe, Merkel, KupÉer, Hasse, Gegenbaur, Kölliker, Romiti, Thane, Tumer, Testt,
Charpy, Poirier, Retzius, Mihálkovics stb. Nálunk B.-i tanárok Lenhossék Mihály és Tellyesniczky Kálmán, Kolozsvárott Davida Lajos.
Pr.

:

Irodalom.

A

foglalkozó

boncolással

tan- és

kézikönyvek

csak néhány müvet sorolhatunk fel. Leíró
Krause K., Leíró emherbonctan,
1. magyarok
B.-i müvek
Thanhoffer, Anaford. Mihálkovics, 2 köt., Budapest 1881

száma

óriási

;

itt

:

:

;

tómia, u. 0. 1896, népszer ; Mihálkovics, Leíró eraberbonctan,
u. 0. 1888 u. a., A központi idegrendszer és az érzékszervek
morfológiája, u. o. 1892 ; u. a., Az ember anatómiája és szövettana, u. 0. 1898 csak az els rész jelent meg 2. németek
Hyrtl, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, 20. kiad., Wien
1889 Bardeleben, Handbuch der Anatomie des Menschen,
Jena 1896, 8 köt. Rauber-Kopsch, Lehrbuch der Anatomie des
3.
franciák:
Menschen, Leipzig 1908, 8. kiad., 6 köt. stb.
Sappey, Traité d'anatomie descriptive 5. kiad.. Paris 1895
Testt, Traité d'anatomie humaine, 4, kiad., 3 köt., u, o.
1896 ; Poirier-Charpy, Traité d'anatomie humaine, 5 köt.,
Gray, Anatomy descripu. 0. 1899- 1904 stb. ; 4. angolok
tive and snrgical, 13. kiad., London 1894 ; Qnain-SchSfer;

;

;

:

;

;

;

:

Thane, Elements of Anatomy, 3. köt. 10. kiad., u. o. 1890—96.
Mvészeti B.-ok: Tellyesniczky, Mvészeti B., Budapest 1900
KoUmann, Plast. Anat. d. menschlichen Körpers, Leipzig
1910 ; Schider, Plastisch-anat. Handatlas, n. o. 1898 Richer,
Anatomie artistique. Paris 1890. Összehasonlító B.-ok: HuxleyRatzel, Anatomie d. Wirbeltiere, Breslau ; Gegenbaur, Gruudriss der vergleichenden Anatomie, Leipzig. Anatómiai atlaszok: Toldt, Anat. Atlas, 3. kiad. Wien 1903; Spalteholz,
Handatlas d. Anatomie, Leipzig; Zuekerkandl, Atlas d. top.
Anat. d. Menschen, Wien Sobotta, Atlas d. descript. Anatomie d. Menschen. 3 köt. 1903 07. A B. újabb eredményeinek közlése érdekében számos folyóirat keletkezett, melyeknek felsorolására azonban itt nincsen hely.
;

;

;

—

Boncolástani intézetek, az anatómia mvelésére és oktatására szolgálnak orvostanhallgatók
számára. Az els modern épületeket az anatómia
számára Németországban és Angliában emelték,
pl. Bonnban (Schultze Miksa híres anatómusnak
az öO-es években), azután Berlinben Reichert-nek,

Münchenben Bischolf-nak

stb. Bécsben az új anatómiai intézet valódi mintapéldánya az ilynem
építkezésnek (Wahringer Strasse), mely a SO-as
évek elején készült el ós két tanár számára van
berendezve minden megfelel helyiséggel, szép
nagy tantermekkel, múzeumokkal, boncoló helyiségekkel, villamos világítással stb. A budapesti
új intézet (IX., Tüzoltó-u. 58—64.) patkóalakban épült, kerttel körülvéve, melyben Mihálkovics Géza (1. 0.) szobra áll. 2 emeletes, a földszinten 8 a második emelet felén az I. sz. anatómiai intézet, az els emeleten s a második
emelet felén pedig a II. sz. intézet van. Mindegyik intézetnek van külön amflteatrális berendezés, 200—200 ülhelyes tanterme, külön boncoló-, külön mikroszkópizáló terme, mú-

zeuma.
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tekintettel a hallgatóság

nagy számára, visszaa régi rendszert. A gyakorlatok azonban mindig parallel folytak.
Ma már a két intézet együtt majdnem 1000
hallgatót (fleg I. és II. éveseket) foglalkoztat,
akik a 2 professzor és 4 tanársegéd felügyelete
alatt évenként mintegy 300—400 hullát dolgoznak fel szövettani dolgozásra v. 150 mikroszkóp
áll a hallgatóság rendelkezésére. Az I. sz. intézet
jelenleg Lenhossék Mihály, a II. sz. pedig Tellyesniczky Kálmán tanár vezetése alatt áll.
Boncolástani készítmények v. preparátumok,
az emberi v. állati test egyes rószeinuk kidolgozása
és konzerválása által nyerttárgyak.ElálLításuki'a
metsz eszközök szolgálnak (boncoló mszerek, pl.
rögzített nyel kés v. ú. n. szike, egyenes és görbe
ollók, kétkarú csíptetk stb.), amelyekkel az eltakaró V. a látást zavaró részek eltávolíttatnak, pl.
a br, zsírszövet, kötszövet. Céljuk szerint a készítmények lehetnek a csonttan, szalagtan, zsigertan, ér- és idegtan, valamint az érzékszervek körébe tartozók. A csontoknak száraz állapotban való
elállítására a lágy részek a vízben rothasztás által leáztatnak, oly eljárás, amelyet macerálásnak
nevezünk ennek gyorsítására külön maceráló és
zsírtalan! tókazánkészülékekvannakhasználatban
(pl. a Planer-f éle). Azután a csontok megszáríttatnak, s egyenkint v. egész csontvázzá (skelet) összefzve szolgálnak a csonttan tanítására v. tanulására. A szalag- és izomkészítmények híg borszeszben áznak, v. glicerin-alkohol keverékben állnak
egyideig, melynek utána, ha megszáríttatnak, rugalmasságukat és színüket megtartják. Zsigerek
állították

;

;

nagyobbára szárítva v. borszeszben eltéve konzer; újabban e célra inkább az ú. n. Kayserling-féle folyadékot (1. o.) használják, melyben

válhatók

a szervek eredeti színüket megtartják. Vér- és
nyirokerek elállítására ezek a szívbl vagy
valamelyik nagyobb érbl valamely megmereved anyaggal, melyhez festék ke verte tett, belöveltetnek, pl. felmelegített viasz-kanadabalzsamkeverókkel, parafíln-viaszkeverékkel, vagy
gyantás anyagokkal (ú. n. meleg injekciók) v. krétapor-szénkéneg-lenolaj keverékkel (Teichmannféle hideg injekciók), v. krétapor-liszt keverékkel
(Erds, Anat. Anzeiger Nr. 9. 1888). A vastagabb
nyirokerek belövelésére higany is használható, a
flnomabbaké tfecskendvel történik a nyirokmirigyekbl hlg berlini kéknek vízben való oldatával (Teichmann és Hyrtl-féle eljárás). Sok esetnek
a szemlélhetövé tételére igen elnyös a Hyrtltl
meghonosított korrózió-eljárás, amely abban áll,
hogy a piros, kék v. sárga olajfestékkel kevert
és ersen felmelegített gyantának az erekbe
történt belövelése után a készítmény valamely
ers savba, pl. sósavba kerül a lágyrészek lemarása céljából, mire természetesen csak a belövelt
vérerek maradnak vissza az így nyert készítmények törékenységük miatt fekete fatáblákra
ragasztandók fel és üvegedénnyel fedendök he.
Minthogy a borszeszben eltett zsiger-, izom- és
egyéb készítmények színüket vesztik és többé v.
kevésbbé zsugorodnak, újabban különféle mérges vegyszerekkel való átitatásuk jött gyakor;

A két anatómiai intézet 1902-ig parallel eladásokat tartott, ettl kezdve azonban az I, sz.
intézetben csak a rendszeres anatómiát ós fejldóstant, a II. sz.-ban pedig csak a tájanatómiát latba (pl. arzén, maró higanyoldat, gUeerin-borés szövettant adták el egész 1909-ig, amikor is, szeszkeverék, melyhez kevés arzén stb. adatott).

:
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Ez az eljárás már egész mvészetté tökéletesedett,
amelynek fömüvelöi Brunetti Pádovában és Laczkovszky Genfben voltak. Brunetti egész testrészekot képes volt természethü állapotukban éveken át
eltartani egy sajátos eljárással, amely a vérereknek elször vízzel, azután különféle konzerváló folyadékokkal való (alkohol.éter, tannin stb.) kifeoskendésében áll. (V. ö.Verh. d. int. Congr. zu Berlin,
1890 II.) Kikészített testrészeknek nedves állapotban való eltevésére jó szolgálatot tesz aWiekersheimer-féle folyadék, amely a szerznél megrendelhet Berlinben (Thieraznei-Schule, Anatomisches
Institut).
Legújabban Tellyesniczky budapesti
egyetemi tanár talált fel olyan eljárást, amelynek segítségével a szerveket bámulatos precizitiissal, teljesen természethen és eredeti színükeljárásának a lényege az,
l)en kaphatjuk meg
hogy közvetlen a halál után a még folyékony
vért kimossa, s helyét zselatinával tölti meg a
szer\'eket aztán formaiinban fixálja. Az így nyert
preparátumok után gipsz-modellt is készítenek,
melyek az eljárás feltalálójánál meg is rendelhetk. Régebben viaszból készített preparátumok is szolgáltak az oktatás céljaira, Uyenekból
egész múzeumok voltak összeállítva (Bécsben a
volt katona-on'osi iskolában, az ú. n. Josefinumlan), Budapesten is van a boncolóintézetbcn ilyen
gyüjtemény-maradék,amely eléggé tanúskodik arról, mily hiányos lehetett abban az idben az anatómiai oktatás. Pontosabbak az újabban Ziegler müiutézetében Freiburgban nagy gonddal elállított
fejldéstani viaszkészítmények. Papirpépbl vagy
gipszbl is állíttatnak el B., az ilyenek némely
;

;

tárgynak,pl.ahalló-v. látÓ8zer\'nek,agy%'el külsöf elszinének oktatására elég jó szolgálatot tesznek,
bár többnyire nem egészen természethívek, s inkább csak középiskolák igényeinek felelnek meg.
Alsóbb rangú gerinctelen tengeri állatokból (pltengeri rózsák, medúzák stb.) igen nehéz jól konzervált boncolástani készítményeket csinálni nagy
tökélyre emelték ezeknek eltartását Dohrn-nak
nápolyi zoológiai inétézetében, ahol magánosok v.
iskolák gj'üjteményei számára meg is rendelhe;

-

Boncz

számára okulásul, ahol sok készítv. viaszból van utánozva, nagjobb részük azonban hibás.
Boncompagni (Buoncompagni), 1. Carlo, conte di Lamporo. olasz államférfi, szül. Saluggiában
(Piemonte) 1804 júl. 25., mcgh. 1880 dec. 14 Mint
gj^akorlati államférfiú három ízben tnt ki különöB. is laikusok

mény papirpépbl

midn mint közokt. miniszter
az iskolákat az egyháztól függetlenítette s állami

sen. Igj' 1846/47.,

1852., midn mint igazságügyminiszter visszalépett, mert szabadelv
házassági törvényjavaslatai Rómával való súrlódásokat szültek; s a 70-es években, midn
Viktor Emánuel annak a bizottságnak elnökévé
nevezte ki, mely a pápa egj'házi uralmának biztosítékait volt hivatva megállapítani. Ekkor készítette hires törvényjavaslatát az állam és egyház
között való viszonyról. Irodalmi müvei közül említendk: Introduzione álla scienza del diritto,
(1848) és Corso di diritto costituzionale.
2. B., Baldassare, 1. Buoncompagni.
Boncsok (a török hundzsuk,momzsuk-\ió\,mé[YPiiskosnál Attila atyjának
böl Mundzukuak
nevét is magyarázzák), zászlófej, almaforma dísz,
melybe a törökök a zászlóul szolgáló lófarkat ersítették azután hasonló ékesség a ló nyakán.
Boncz, 1. Ferenc, miniszteri tanácsos, közalapítványi kir. ügyigazgató, szül. Udvardon (Komárom vm.) 1829 dec. 2., megh. u. o. 1901 ápr. 2. Mint
nagyszombati papnövendék 1849. honvédnek ál-

felügyelet alá helyezte

;

—

—

;

Komárom várának feladásakor hadnagy
Majd jogot végzett s 1866. a közalapítványi

lott s

volt.

királyi ügyigazgatósághoz ügyésszé, 1869. aligazgatóvá nevezték ki, 1876. pedig miniszt. taná^os
és közalapítványi kir. ügyigazgató lett. A kat. alpapság kongruájának rendezését ö indította meg
a Jogtudományi Közlönyben megjelent Emlékiratnak közlésével, s e téren több éven át nagy
tevékenységet fejtett ki, mint a kongruabizottság
által megválasztott eladó. Ez idben (1888)

meg A lelkészi kongrua cím mve. A
fpapi hagyatékok körüli eljárás és erre
vonatkozó fbb rendeletek cím mvén kívül írta
tk. Kicsi, csak mikroszkóppal tanulmányozható A magyar közigazgatási törvényiudomány kéziszervekrl az ú. n. lemez-modeUálás (1. o.) által könyve (3 köt., 1876) Magyar államjog (1 köt.,
jelent
kat.

;

lehet szabad
ket nyerni.

szemmel

is

látható jó készítménye-

1877) és

A vallás körüli felségjogok (1 köt., 1894).

2. B. Ödön dr.,
az elbbinek fia, vallásBoncolástani múzeumok v. anatómiai múzeu- os közoktatásügyi miniszteri tanácsos, több tumok emberi és állati l)oncolástani készítmények dományos társulat igazgató tagja, szül. Komámegrzésére szolgálnak tanítás és tanulás céljából. romban 1858 dec. 19. Önállóan megjelent mveFleg a tudományegyetemeken vannak az orvosi ldéstörténeti, régészeti, genealógiai és heraloktatás céljaira ily termek berendezve. A budapesti dikai dolgozatai Egy XIV. sz.-i keleti sisak a
kir. tudomány-egj-etemen az ily múzeumnak a nemzeti múzeum régiségtárában (1885) Vázlatok
magvát Csausz Márton, a boncolástan tanára a a magyar viselet történetébl (1885) A Haller
múlt század negyvenes éveiben vetette meg, a grófok nemzefségkönyve ; A Hallercsalád mvelegtöbb készítmény Kieninger Boldizsár akkori ldéstörténeti szemjxmtbol és nemzetségkönyviik
állandó proszektortól való. A múzeimiot utóbb Len- magyar viseletképei (1886) A magyar szent kohossék József, a boncolástan tanára az 50-es egész rona (1887) Csáktornyái Emuszt Zsigmond cí80-88 évekig jelentékenyen kibvítette. Jelenleg mere Pécsett (1891) A szentgyörgyvolgyi báró
a budapesti B. a boncolástani épületben (1. Bon- Bakács-családtörténete (1889); Hunyadi János
colástani intézetek) Lenhossék Mihály és Tellyes- állítólagos sírköve Gyulafeh&várott (1899) A
niczky Kálmán tanárok vezetése alatt állanak. A kökényest Szele-család, és i432-iki címeres levele
múzeumok igen gazdagok koponyákban, valamint (1899) 8 ezenkívül még heti- és napilapokban több
:

;

;

;

;

;

;

száraz készítményekben.

A

külföldi B. között leg-

kisebb cikk.

A

vallás- és közoktatásügyi minisz-

gazdagabbak a bécsi, párisi, londoni, valamint tériumban elbb a középiskolai, 1906 óta a közmüncheni és berlini múzeumok. Vannak vándorló alapítványi gazdasági ügyosztály fnöke.

»:

;

—
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Boncza Miklós, ügyvéd, szül. 1848. Dombon,
Maros-Torda vm. Mint budapesti joghallgató az
egyetemen nemzetgazdasági tárgyú dolgozatával
els pályadíjat nyert. 1884-ben megindította a
Magyar Közigazgatás cím szaklapot, melyet jelenleg is szerkeszt. 1887-tl négy cikluson át
országgylési képvisel volt. 1895-ben megindította a Közigazgatási elvi határozatok gyjteménye cím munkát, melybl 1910-ig hat kötet
jelent meg.
Bonczfalva (azeltt Bonezesd), kisk. Arad vm.
borossebesi j.-ban, (loio) 948 oláh és magyar lak.
vasúti megálló, u. p. és u. t. Gurahoncz.
Bonczhida, kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ban,
(1910) 2223 oláh és magyar lak., vasúti állomással, posta- és táviróhivatallal, telefonállomással,

takarékpénztárral és a Bánffyak kastélyával. I. Apaíi fejedelem idejében Bánffy Dénes,
kit a fejedelem elfogatni rendelt, az
üldöz székelyek ell az itteni kastélyba menekült. 1705.
II. Rákóczi Ferenc itt verte meg a császári sereget. A pompás kastély és óriási kertje a Bánffycsalád tulajdona.
Boncznyíres, kisk. Szolnok-Doboka vm. szamosújvári j.-ban, (1910) 645 oláh lak u. p. és u. t.
hitel- és

t

';

Szamosújvár.
Bonczodfölde, kisk. Zala vm. zalaegerszegi
j.-ban, (1910) 345 magyar lak.; u. p. Alsóbagod,
u.

t.

Zalaegerszeg.

Bond

(ang.), 1.

általában adóslevél, kötvény.

—

Hyperiont.

Boné
Az elektromos kronográfnak ö a

felta-

lálója.

Bondár (áiiat), a közönséges pálmasodró (Faradoxurus hermaphrodyta Schreb.) hindu neve. L.
Pálmasodró.
Bonde (svéd), Skandináviában, részben Angliában és Holsteinban is a szabad paraszt, akinek
öröklött és tulajdon birtoka van.
Bonde, svéd nemes család, melynek egyik tagját, Knutson Károlyt 1436. kormányzónak, 1448.
pedig VIU. Károly néven királynak választották.
B. Gustav pedig (1682—1764) mint történetíró
és politikus szerzett hírnevet.

Bon de

caisse, 1. Bon.
Bondei, Német-Kelet-Afrika termékeny vidéke
a Pangani és Szigi folyók, a tengerpart és Uszambara hegyei között. Innen indul ki a Tanga-MuhezaUszambari vasút.
Boudholder (ang.) a. m. kötvénytulajdonos, valamely állami kölcsön bemutatóra szóló
kötvényének tulajdonosa.
Bondi, Clemente, olasz költ, szül. a Parmához tartozó Mozzanóban 1742 jún. 27., megh.
Bécsben 1821 jún. 20. Jézustársasági atya és
tanár volt. Rendjének eltörlése alkalmából egy,
Gozzához intézett allegorikus költeményében ersen megtámadta az « alacsony rendbl származó
pápát és ezért üldözni kezdték. Elbb Mantovában és Milanóban élt, késbb 1797. Brünnben
Ferdinánd fherceg könyvtárosa és fiainak nevelje lett, 1816. pedig Bécsbe ment és Ferenc császár harmadik nejének lett tanára.
Bondone, olasz fest, 1. Giotto di Bondone.
Bondoraszó (azeltt Budurásza), kisk. Bihar
vm. belényesi j.-ban, (i9io) 1069 oláh lak., kik erdei

Angolországban és az északamerikai EgyesültÁllamokban különösen a bemutatóra szóló állami
kötvényeket nevezik B.-oknak. A keletindiai kormány részérl kibocsátott efféle kötvényeknek
India-B.-s a nevük. — 2. B., a vámügyben Angolországban a. m. szabad raktár (1. o.). A külföldrl munkával és gyapjúszövéssel foglalkoznak van
jöv vámköteles árúkat a B.-ban vámfizetés nél- postahivatala és telefonállomása. Óriási határa
kül lehet elhelyezni és a vámot csak akkor kell (30,345 ha.) túlnyomóan erd, benne Biharfüred
megfizetni, ha az árú a B.-ból belföldre adatik el, (1. 0.) fekszik.
míg az onnan ismét külföldre kimen árú vámBondu, a fulbéknak francia fenhatóság alatt
álló országa Szenegambiában, az é. 8z.l3«40'— 15°
mentes.
Bond, 1. Edward Augustus, angol tudós, szül. közt, a Faleme partján, amelynek mellékvizei önHanwellben 1813 dee.«31., megh. 1898 jan. 2. A brit tözik igen termékeny. Királya, az almami. Bamúzeum fkönyvtárosa (1878—88). Társalapítója kéitól 12—14 órányira, Bulebaneban lakik; 1887
a Palaeographical Societynak (1870). Munkái: óta ismeri el a francia fenhatóságot.
Statutes of the university of Oxford (1853) SpeeBonduku (Bontuku), nagy részében francia
ches in the trialof WarrenHastings (1859— 61); protektorátus alatt álló néger ország, a francia
Chronicon monasteriideMelsa(1866— 68); Russia elefántcsontparti birtokok mögött a Komoc, Lobi,
at the close of the XVI. century (1856 e
Flet- Volta, Tain, Szahue és Indinie közt. Egyes részei
Cher és Horsey utazásait is felöleli). Kiadta to- Diamman, Fugula, Pakhallák földje, Barabo és
vábbá a brit múzeum kéziratainak és okmányai- Abron nevet viselnek. Az országnak ós a Szudán
nak katalógusát (6 köt.).
keresked helye B. (a fetisezen részének
2. B., George Philipps, angol csillagász, B. imádó néger fejedelem tle K.-re Amöriben lakik),
William Crauchfla és 1859 óta a eambridgei csil- 330 km.-nyire Nagy-Bas.szamtól és 210 km.-nyü-e
lagvizsgáló igazgatója, szül. 1825 máj. 20., megh. Kongtól, 2500—3000 nagyobbára mohamedánus
1865 febr. 17. Közölt megfigyeléseket a Donati- lak. Ide hozzák az európai árukat, hogy tovább
f éle üstökösrl és az Orion ködfoltról. B. az elsk szállítsák a Szudán belsejébe és itt kereskednek
sorában áll, kik a ketts csillagok fotografálásá- azon aramiyal, amelyet Diammanban mosnak.
Treich-Lapléne és különösen Binger kutatták át
ban sikert arattak.
3. B., William Oranch, csillagász, szül. Port- 1888. Az utóbbi bírta rá a fejedelmet a francia
landban, Maine államban,l 789 szept. 9., megh. 1859 protektorátus elfogadására. Az 1893. Angliával
jan. 29. Órásmesteraéget tanult Dorchesterben kötött egyezség egy részét az angoloknak juttatta.
Bon du trésor, 1. Bon.
(U. S. A.) s ott rendezett bo magánobszervatóriumot. 1838-ban a eambridgei (U. S. A.) csillagBoné, 1. B. (Bona), tengerparti város és arronvizsgáló építését vezette. Mint ennek igazgatója dissement székhelye Constantine tartományban,
felfedezte 1848 szept. 16. Satui'nus 7-ik holdját, Algériában, a B.-i öböl s a Seybouse-folyó
:

;

;

;

;

m

f

;
::

;
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—
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az 1004 m. magas, erdóa Edag-hegy Legismertebb faj a B. viridis Rol., mely az Adlábánál, termékeny síkságon, (looe) tó.QS^ lak., riai-tengerben is elfordul.
akik közt mintegj' 15,000 francia és ugyanannyi
Boner, 1. Charles, angol költ és utazási író,
olasz van. A most már európai külsej várost szül. Bathban 1815 ápr. 29., megh. Münchenben
falak kerítik és több ersség védelmezi. 79 ha.-nyi 1870 ápr. 7. Nevét híressé tette a zergevadáküls kikötjét két molo védi bels kikötje 10 szatról írt könyvével: Chamois hunting in the
ha.
forgalmának élénkségét a közelében lev mountains of Bavaria and in the Tyrol (1853) és
gazdag vas- és rézércbányák és rendkívül termé- versgyjteménye (Verse, 1858). Késbbi mvei
keny környékének termékei s több vasúti vonal Forest creatures (1861) magyarországi útját írja
mozdítja el. Az Académie d'Hippone, egy mú- le Transylvanía, its products and its people (1865).
zeimi, nyilvános könyvtár stb., élénk szellemi 1866-ban jelent meg Guide for travellers in the
életérl tanúskodnak. 2 km.-nyire a Rudzsimaés plaín and on the mountain c. munkája.
Seybouse között vannak a Szent Ágoston püspök2. B; (Bonerius), Ulrich, német meseíró, berni
ségérl ismeretes Hippo városnak 60 ha.-on el- barát 1324—49 közt. Edelstein címmel a XFV. sz.szórt romjai, ahol Szt. Ágostonnak szobra áll. A ban 100 mesét írt, amelyek rendkíN-ül elterjedtek.
franciák véglegesen 1832. szállották meg.
2. B-, E munka a köny^^lyomtatás els német terméke;
1. Boni.
újra kiadták Breitinger (1757) és Pfeiffer (1844).
Boné (eijtsd: bón), Muirheod, angol (skót) rézkarBonerius, l. Boner Ulrich.
coló és rajzoló, szül., Partickben, Glasgow melBonés, az a kis halász, aki keczehálóval zi
lett, 1876 márc. 23. Építésznek készülte 22 éves mesterségét.
korában készíti els rézkarcait, miután elbb már
Bo'ness, város, 1. Borrowstoimnessa krajzolással és olajfestéssel próbálkozott. JeBonügli (v. Buonfigli), Benedetto, olasz fest,
lenleg a legkiválóbb angol grafikusok közé tar- szül. valószínleg 1420 körül Perugiában, megh.
tozik. Fleg tájak és építészeti motívumok ábrá- 1496 júl. 8. u.o. Perugiában 8 átmenetileg Rómázolíísával foglalkozik s különös kedvteléssel örö- ban (1450) és Corcianoban (1472) dolgozott. A
kíti meg a lebontás alatt álló régi házakat vagy nmbro-sienai hagyományokból kiindulva a Doa gerendázattal körülvett épülfélben levket
meníco Veneziano, Piero dei Franceschi, Füippo
de vannak arcképeket és alakos kompozíciókat Lippi és Benozzo GozzoU hatásán képezte magát
feltüntet mvei is, az utóbbiak közül nevezetes tovább. Szerette a lágyan hajló ritmikus vonalaa Miké the dynamiter c. Ceruzarajzait, hidegt- kat, világos, áttetsz színeket. Igen bájos a finom
vel V. maratással elállított karcait, Brangwyn arcú s hosszú aranyfürtös Madonna és angyal tíliatalmas lendületével szemben njTigodtabb^ sze- pusa. A legszebb Madonnái a perugiai Pinaootecálídebb hangulat, a vonalak nagj'obb finomsága, ban láthatók. A perugiai iskolákra jellemz fogahígjabb összecsengése jellemzi. A Szépmvészeti dalmi zászlókat (gonfálon i) is festett. Legnagyobb
Múzeum grafikai gjnijteményében számos lapját vállalkozása a perugiai Cappella dei Priorinak
rzik. V. ö. Compbell Dodgson, Etcliíngs et dry kifestésé volt, ahol toulousei Szt. Lajos és Szt.
points by Muirhead B. I. 1898—1907. (London Herculanus legendáját ábrázolta s amelyen kevés
1909).
megszakítással csaknem 42 évig dolgozott (1454—
Bonebed-rétegek (geoi.), Angliában és Német- 1496).
országban néhány cm.-nyi réteg a fels triaszkorú
Bonfinins (Bonfini) Márk Antal, jeles törtéKeuper rétegei között, mely számos amphibium netíró, szül. Ascoliban (Ancona) 1434 körül, megh.
(Labyrinthodon) és ganoid halmaradványi tartal- Budán 1503. Recanatiban, majd Rómában tanármaz. Ezenkívül Angolországban a szilur és devon kodott. Nagy tudományával, mveivel és fleg a
szisztémák határán is van egy 3—8 cm.-nyi, rit- klasszikusokból való fordításaival igen nagy
kán néhány m.-nyi halpilíkelyekbl ós uszony- hímevet szerzett és Mátj'ás király sietett 1485-ben
tüskékbl álló csontbreccíás réteg, amelyet ugyan- tudósai körébe meghí\Tií. B.1486.Magyarországba
iísy neveznek.
jött és itt Beatrix királynénak felolvasójává, MáBonelli, Francesco Andrea, olasz zoológus,szül. t^'ásnak pedígudvari történetírójává lett, ki tMaCimeoban 1784., megh. 1830., mint a torinói egye- gyarország történetének megírásával bízta meg
temen a zoológia tanára s a természetrajzi mú- a hunoktól kezdve a maga koráig. A nagy
zeum igazgatója. Különösen az entomológia és csak Mát>'ás király halála után 1495. készült
omitolí^ia terén mködött.
el II. Ulászló parancsára, ki B.-t és fiát Ferencet
Bonellia (áiiat), a g>'ürs férgek (Annulata) 1492. nemesi ranggal jutalmazta meg. Munkái
osztályába és a csillagférgek (Gephyrea) alosz- Philostratos De vitis Sophístarum c. mvének és
tályába tartozó féregnem. Jellemz ivari kétala- Hermogenés Ars rhetorica-jának fordítása 1516
kusága. Zöld szín nsténye, meljTiek teste Herodiani Historiarum líbri VEU.
Libellus de
5—8 cm. hosszú, villaszerén osztott ormánya Corvináé domus origine (Basiliae 1577. Mátyás
pedig 20— 30 cm.-re, st néha »/, m.-reis kin>Tijt- királynak ajánlva. Utóbb belesztte a magyanrií
ható, az iszapban él
hímje alig 1 mm. hosszú, történetérl írt munkájába) Symposion Beatricee
alakjában és színében lényegesen különbözik a (Basel 1572 és 1621). Legfontosabb munkája
nsténytl s a nstény garatjában élsködik. A azonban Magyarország története : Rerum Hungahímek a nstény garatjában teljesen ivaréret- ricarum Decadescimen, melj-nek egj- részét HeUai
tekké lesznek s mindaddig ott maradnak, míg a Gáspár 1565. Kolozsvárott: História inclyti Matnstények petefészkében a peték megérnek, ek- thiae Hunyadis, regis Hungáriáé címen adta ki.
kor csíllangóik segítségével elvándorolnak a A munka még azután is sok kiadást ért, ezek
mellett,

;

;

;

:

:

—

r^

m

;

;

petevezetékbe s ott a petéket megtermékenyítik.

;

azonban többnyire nagyon hiányosak és hibásak

:
;;
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voltak. Teljes és jó kiadást Bél Károly adott ily
címen Antonii Bonflnii Remin Ungaricaruin libri
ab origine gentis ad annum 1495. Bditio
septima. Lipsiae 1771. [ívrét hö ináexazel.) Heltai
Gáspár a latinból átdolgozva adta ki Kolozsvárott
1575-ben Chronika az magyarok viselt dolgairól
címen. Czwittinger szerint 1606. Bonfiniusnak
magyar fordítása is megjelent, Soterius György
szerintpedig ugyanekkor belga nyelven is kiadták,
:

XLV

:

de

sem a magyar, sem a belga kiadás nem ismeNémetre ford. P. Fr. N. (azaz Paulus Pri-

retes.

sius Nagordanus). Megjelent Majna-Frankfurtban 46 fametszettel 1851. (B. életrajzát bvebben
megírták gr. Kemény József. Új magyar Múzeum
1854 ós Hdmár Ágost, Értekezések a történettud.
körébl, 1876). V. ö. Zsilinszky Mihály, B. jeUemzóse (Századok 1877)
Beigel István, Adalék B.
:

;

életéhez (Századok 1902).
Bon-fok (arabul Rasz Addarja, vagyis Addarja-foka, az ókoriak Mercurii promonto:

riuma), Dakhul félsziget B.-i hegyfoka Tuniszban, Észak-Afrikában.
Bonga, 1. Tibet DK.-Í részében lev misszióáUomás, melyet 1854. a lazaristák alapítottak,
1865. a benszülöttek elpusztították, de nemsokára
2. B., Kaffa abesszíniai
ismét helyreállították.

—

húbérállamnak (1. o.) fvárosa.
Bongard, Giovanni, zsoldosfnök, 1371. szerzdést kötött VI. Amadeus szavojai gróffal, hogy
zsoldos serege számára 300 magyar íjászt (Ungere Arcieri) toboroz. Szavának állott is és e

-

Bon

gré,

mai gré

menve, bens baráti viszonyt sztt Rosminival,
a kiváló filozófussal és Manzonival, a Jegyesek
szerzjével. Ez idben írta meg egyik legfontosabb

munkáját Perehé

la letteratura italiana non sia
popolare in Itália és fordította Platónt és Aristotelest. 1859-ben a paviai egyetemhez nevezték ki a
bölcsészet tanárának. 1860-ban orsz. képviselvé
választják és ezentúl 19 ülésszakon át (a 9.-et kivéve) állandóan tagja a képviselháznak.MidnNápoly a Bourbonok járma alól felszabadult, oda siet,
hogy egy nagy mérsékelt alkotmányos párt alaku:

lását mozdítsa el. Azután a torinói La Stampa-t
szerkesztette s amellett a legjelentsebb olasz lapok
számára írt nagy feltnést kelt politikai cikkeket. Cavour, Thiers, Gladstone, Disraeli, Bismarck
és számos más politikusról írt essayi az idevágó
olasz irodalom legbecsesebb termékei közé tartoznak. Bámulatos sokoldalúságát mi sem jellemzi

inkább, mint az, hogy a íilozóflai tanszéket a görög
irodalom, késbb pedig az ókori történelem tanszékével cserélhette fel, e szakok mindegyikében élénk tudományos munkásságot fejtve ki.
Emellett mint kritikus is nagy tekintélyt vívott
ki magának, bár sokszor s nem alaptalanul kedvez vagy kedveztlen irányú elfogultsággal vádolták. 1874— 76-ig közoktatásügyi miniszter volt.

1891-ben államtanácsossá nevezték

ki,

majd egy

hírlapi cikke miatt a Giolitti-kormány felségsértés vádja alatt az állami tanács elé idézte, mely
munkái
azonban (1893 márc.) felmentette.
Storia di Roma Vita di Gesú Cristo Discorsi e
nyilasok annyira beváltak, hogy zsoldjukat fel- Saggisulla pubblica istmzione;La storia antica
emelték. V. ö. br. Nyáry Albert cikket a Száza- in Oriente e in Grecia Ritratti contemporanei
Le feste romane (Milano 1891, 3 kötet).
dokban, 1869.
Bongó- vagy dor-négerek, K.-i Afrikában a
Bongáxd, nagyk. Szeben várm. nagyszebeni

Fbb
;

;

;

dinkák és a mjdm-nyámok közt laknak, a Dembo
folyó mentén. Rézvörös v. vörösbarna színk által
Bongars (ej tsd bongár), Jacques^v&nGÍQ. tudós,szül. tnnek fel egyébként is különböznek a szomOrléansban 1554.,megh. Parisban 1612júl.29.Hu- szédos néger törzsektl, minthogy kicsiny termegenotta volt, s IV. Henrik szolgálatában mint ügy- tek, igen kurtafejüek (hyperbrachycephali) és
testük törzse a végtagokhoz arányítva igen hoszviv a német prot. fejedeímeknól és a pápánál
ködött. Konstantinápolyba való utaztában (1585) szü. Mezítlenül járnak és csak az ágyékuk körül
Fels-Magyarországot, Erdélyt és Oláhországot is hordanak kötényt (a nk levelekkel és füvekkel
beutazta és élményeit naplóba foglalta. (Leford. födik az altestüket). Megemlítend, hogy a B.-k
Szamota István Régi magyar utazások. Olcsó mesterséges farkot viselaek, ami a fai'kos emkönyvtár 1891.) Munkái Justinus kiadása jegyze- berek legendájára adott alkalmat. A B.-k földmítekkel(Páris 1581); Collectio hungaricarum rerum velk és állattenyésztk is, amellett szorgalmas
scriptorum (Frankfurt 1600), mely 23 hazai és iparüz (agyag-, fém- ésfaiparralfoglalkozó)nép,
kiUiöldi írónak magyar vonatkozású munkáját kitn lándzsákat, nyilakat, íjjakat készít, még
foglalja magában Gesta Dei per Francos (Hanau aranypénzt is ver; kúpalakú házaikat nagy gondforrásgyjtemény a franciák keresztes dal építik és lakásaikat igen tisztán tai'tják. A
1611
hadjáratairól)
levelei Jacobi Bongarsii Epis- falu közepén bekerített téren fa áll, amelyre a
tolae címen Leidenben 1641. jelentek meg; Extraits megölt ellenségek koponyáit aggatják, a tanácsde quelques poésie (XII— XIV. sz.-beli francia köl- kozásokat is itt szokták megtartani. A B.-nál
temények) c. mvét Sinner adta ki (Lausanne a feleséget a szó legszorosabb értelmében veszik
10 drb egy1759). V. ö Hagen Hermann, J. B., ein prot. Di- a szép és íiatal nnek átlagos ára
plomát (Bem 1874) B. J. utazása 1585. Századok kilós vaslemez és 20 drb vaslándzsavég, amit
1875, 145—8. L. az írod. a Grandé Encyclopédie a vlegény a leány apjának fizet. A házasság
7. köt. 285 1.
egyszeren, minden legkisebb akadály nélkül felBonghi, Ruggero (ejted: rudzsóro), olasz író és po- bontható, a férü röviden az apai házhoz szállítja
litikus, szül. Nápolyban 1826 márc. 28., megh. vissza a feleségét. Schweinfurth, akinek a B.-k
Trre del Grecóban 1895 okt. 22. Már 20 éves ismeretét köszönjük, mveldésképes népnek tekorában feltnést keltett görögbl való fordítá- kinti ket számuk azonban az arabok rabszolgasaival és ugyanilyen korán kezdte meg politikai kereskedése miatt fogyóban van.
pályáját is, mint a Rómában székel nápolyi
Bon gré, mai s;ré (franc.) a. m. akarva,
követség titkára. Innen Toscanába és Piemontba nem akarva a latin nolens volens.

j.-ban, (1910)
u.

t.

799 oláh

lak., u. p.

Sellenberk

p. u.,

Sellenberk.
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Bonham (^jtad: bonnem) 1. sziget, 1. Jaluit. — 2.B., tanítványára, Lullusra ruházta, a 73 éves aggasFannin county székhelye Texas amerikai állam- tyán ismét elkezdé hittéríti mködését, amelyet
Dockimiban elszenvedett vértanúi halálával dicsban, vasút mellett, (i9oo) 5042 lak.
Bonlieiur (franc, ^jtsd: bonnfir) a. m. szeren- ségesen fejezett bo (754. vagy 755.). Tetemét elbb
ütrechtbe, majd Mainzba, végre az életében nyilcse, szerencsés esemény.
Bonheur {ejtad bonór), lío5a,francia festönö, szül. vánított óhajának megfelelleg Fuldába vitték
Bordeauxban 1822 márc. 16., megh. 1899 máj. 25. ugyanott szobrot is emeltek tiszteletére. Az 1855.
Atyjának, B. Raymoixd tájképfestönek volt ta- tartott évszázadíjs ünnepély alkalmából elhatánítványa. 1841-ben állított ki els ízben kis állat- rozták a német püspökök, hogy ezentúl évente
képeket s ettl fogva teljesen az állatfestésnek összejönnek Fuldábaii jún. 5-ón B. tiszteletére.
szentelte magát. 1848-ban nagy sikert aratott Leveleit Epistolae címen kiadta Jaffe (Biblioth.
állatképeinek egész sorával és néhány szoborral, rerum Germ. 1866 3, köt), minden munkáit GUes
úgy hogy az állam megbízásából festette 1849. (1845, 2 köt).
Bonií&c pápák (I— IX.). 1. I. B., szent (418—
Szántás Nióvreben c. nagy képét (Paris, Musée
da Luxembourg). Ezt követte 1853. leghíresebb, 422). Hosszas küzdelme volt Eulalius római fnagy müve, a Lóvásár, melyet ComeUus Vander- szerpappal, aki mint ellenpápa lépett fel. B. eldbilt 1887-ben 268,000 fr.-ért szerzett mega now- jei nyomán kárhoztatta Pelagius tanát. 11. Theoyorki Metropolitan Museum számára, hol még dosios császárt meggyzte arról, hogy az illir
egyéb képei is vannak. Az 50-es, 60-as években eg>'házak a római patriarchátus joghatósága alá
még a kiváló múvek egész sora következett tartoznak a császár erre visszavonta rendeletét,
Szénagjüjtés Auvergneben (1855, Muí^ée du Lu- mely szerint nevezett egyházak peres ügyei a
xembourg) Legel Pihen juhok Hatlovas sze- konstantinápolyi patriárcha által volnának eldönkér (London, Wallace-Colleetion) stb. 1859 óta tendk. Anastasius szerint B. elrendelte, hogy nk
Fontainebleau mellett, By kastélyban lakott és a szentelt egyházi ruhákat ne érintsék, tömjént
utóbb vadállatokat ábrázoló képeket is festett. az istentiszteletnél a parázsra ne tehessenek, s
B., ki a francia becsületrend tiszti keresztjét is hogy a nem szabad férfiak, tehát rabszolgák,
megkapta, a XIX. sz. legünnepeltebb, némileg az eladósodottak papokká ne lehessenek. Emléktúlbecsült mvészei közé tartozott.V. ö. Klumpke, napját október 25. ünnepli a kat egyház.
Rosa B. Sa vie et son oeuvTe (Paris 1909).
Test2. IL B. (5.30-532). B. megersítette az orangei
vérei közül B. Aiiguste Francois (1824—84) ós (arausicanum) és a velencei zsinatok határozatait,
B. Juliette (1830—91) szintén festk. B. Isidore miáltal a szemipelagiánusok ellen kiadott 25 kánon
iJMÍeí (1827— 1901) szobrász volt és mindannyi (az isteni malasztról, az eredeti bnrl, a predesztinációról stb.) általános érvényt nyert. II. B. az
fleg az állatok ábrázolásával foglalkozott.
Bonhomie (franc, ejtsd bonomí), honómia els pápa, akit az egyház nem iktatott szentjei
alakban használják a m^yarban is, a. m. kedé- sorába.
lyessé-r, jólelküség bojihomme (ejtsd bonomm), jó3. IIL B. (607). Els dolga volt zsinatot hirszlrú, jámbor ember (sokszor gúnyos értelemben)
detni, melyen 72 püspök jelenlétében megtiltott
Jacques Bonhomme, a francia paraszt gúnjnieve. minden mozgalmat, mely pápa- v. püspök-jelöBoni (Boné), a németalföldiek fenhatósága lésre V. választásra irányulna addig, míg vm.
alatt álló fejedelemség Celebesz szigetén, a B.-i pápa V. az illet püspök még életben van, v. halála
öböl mellett. Celebesznek majdnem egész középs után három nap le nem folji;. Buzdításái'a tiltotta
részét foglalja magában; 6750 km* területtel, meg Phokas császár a konstantinápolyi patriár70,000 lak. Ugyanoly nev fvárosa a tengerpart cháknak az «oeknmenikos» cím bitorlását mely
közelél)en fekszik.
címet böjtöl János és Cyriacus hoztak forgaBoni, Füippo de, olasz író, 1. De Boni.
lomba. Meghalt 607 nov. 10.
Boniíác, szent, a németek apostola, szül. Kir4. IV. B., szent (607-614). Valéria városában,
tonban, Exeter mellett 675 körül. Eredetileg a az Abruzzókban született Az kérelmére engedte
Winfried nevet viselte. Neveltetését az adescan- meg Phokas császár, hogy az Agrippina által épícastrei, majd utóbb a southamptonshire-i kolostor- tett Pantheon ker. templommá aJakittassék át
ban nyerte. .30 éves korában lett pap. 718-ban Ró- B. rendkívül sok szent ereklyéjét helyezte el az új
mába ment, ahol IL Gergely pápa az evangélium templomban s az esemény emlékére rendelte a
hirdetésére hatalmazta fel. B. elbb Türingiába, Mindenszentek ünnepét (nov. 1.). A templom ma
majd Bajorországba, innen Friziába, majd Hasz- a S. Maria ad MaitjTes v. 8. Maria Rotonda nesziába ment és mindenütt a kereszténységet ter- vet viseli s egyike Róma legszebb régi épületeijesztette, kolostorokat alapított. IL Grergely 723 nek. Nagy gondot fordított B. az angolországi
nov. 30. a németek püspökévé szentelte t. Ékkor egj'házi viszonyok rendezésére. Emlékét az egynyerte a B. nevet. III. Gergely pápa érseki palástot ház május 25-én üU.
gondküldött neki és 738. Németországba pápai követté
5. V. B. (619 - 625), nápolyi születésit
nevezte ki. B. állította fel Németországban a frei- ját az angolországi egyházi viszonyok rendezése
singeni, regensburgi, erfurti, buraburgi (amelyet képezte. Szelid, adakozó pápa volt védte a végkésbb Paderbomba tettek át), würzburgi és eich- rendelkezési jogot emelte az ereklyék tiszteletét,
stadtí püspökségeket, valamint a bíresfuldai apá^ sürgette, hogy a templomok továbbra is az üldöságot,egy8zóval egészen újonnan szervezte a frank zöttek menedékhelyei legj'enek.
egyházat 745-ben elfoglalta a mainzi érseki szé6. Vl. B. (896 ápr.). Forradalmi idk emelték
ket, 752. Soissonsban pedig megkoronázta Pipint. a pápai székbe. Megválasztásának 15-ik napján
Miután 753. a mainzi érseteégröl lemondott és azt megrbalt.
-.

;

;

;

;

m^

—

:

;

:
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;

;
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7. Fii. 5. (974 és 98á-5.), családi néven Praiico;
mint diakonus-blbornokot emelték a pápai trónra
a Crescentiusok. Részes volt VI. Benedek meggyilkolásában. II. Ottó császár ell azonban már
egy hónap múlva Konstantinápolyba szökött,
magával vlve a vatikán kincseit is. Ezért VII. Benedek egyházi átokkal sújtotta. Az izgága termé-

szet ember késbb ismét

visszatért ós párthívei

segítségével újra bitorolta a pápai trónt, miután
XIV. János pápát az angyalvárba záratta s ott
éhhaláUal elpusztította volt. 985-ben hirtelen halt

tetemét a nép meghurcolta Róma utcáin.
8. VlIl.B. (1294— 1303),Benedetto Gaetano,8z.
1235 táján elkel régi kataloniai nemzetségbl.
Az egyházi pályán gyorsan emelkedett és V. Cö-

meg

s

Bonifacius

Colonnával szövetkezve, Anagniban B.-ot megtá2 napig fogságban tartotta. Ekkor az
anagniak kiszabadították és B.Rómába tért vissza.
Attól való félelmében, hogy fogságában megmér-

madta és

minden tápláléktól tartózkodott s így lázba
mely t 1303 okt. 11. sírba döntötte. B.

gezik,
esett,

kiváló elme, különösen jeles jogász és államférflú
volt, mégis a kor felfogásától sokban eltér gondolkozása miatt nem tudott népszerségre szert
tenni. Dante mint az új farizeusok fejedelmét

t

szerepelteti
(Inf. XXVII. 85.). Ö alatta létesíüt
a Corpus Juris Canon. VI. könyve 1298-ban. Ural-

kodásának fénypontja az 1300-iki nagy jubileum
volt, amelyre óriási tömegekben özönlött a nép

Rómába. V.

ö. Tosti (2 k. Montecass.
1847);
Gesch. B. des VIII. (2 k. Königsberg
1852) Boutaric, La Francé sous Phil. le Bel
(Paris 1861) ; Dizard, Faucon és Thomas, Registres (u. 0. 1884-91, 6. f.) Hefele-Knöpfler, Conciliengesch. VI. (2. kiad. 1890)
Benan, Etudes
sur la polit. rel. du régne de Phil. le Bel (Paris
ervel hódíthassa vissza a szentföldet. Csaknem 1899) Fínke, Aus den Tagén B. VIII. (1902).
9. IX. B. (1389- 1404), családi nevén Pietro Tominden kezdeményezése kudarccal végzdött, úgy
hogy a pápai hatalom egyház-politikai hanyatlása macelli nápolyi srégi, de szegény családból szártulajdonképen az ö uralkodásával kezddik. Ve- mazott. Tiszta élet, szelid s bölcs pápa volt
lence és Genova visszautasították békeköt köz- Utóda lett VI. Orbán pápának, kinek ellenese
vetítését (1295), Szicíliában arragoniai II. Fri- az Avignonban székel VII. Kelemen volt. Eldégyest királyul kellett elismernie (1303), Toscaná- nek rendeleteit megújította, a teljes jubileimii
ban hasztalanul iparkodott a feketék és fehérek búcsút azokra is kiterjesztette, akik Rómába nem
harcának véget vetni. Róbert Károly nápolyi her- zarándokolhattak sürgette azaunatákbeílzotését;
ceg magyar királlyá való megválasztásátsem érte Vencel német császár helyett Ruprechtet ersítette
meg. II. Vencel cseh királynak megtiltotta a meg Károly fiát, Lászlót a nápolyi királyságba
lengyel korona elfogadását (1309) I. Eduárd an- segítette, hogy magát VII. Kelemen ellen védje, ki
gol királyt Skóciának, mint pápai hbéres állam- Lajost tette nápolyi kírálylyá; VII. Kelement
nak meghódítása miatt bírói széke elé idézte(1299), sehogysem tudta rávenni bitorolt méltóságáról
de mindenben kudarcot vallott. Beavatkozása csak való lemondására. Ennek halála után De Luna
Németországban volt eredményes, hol I. Albrecht Péter bíborossal gylt meg a baja, ki XIII. Beneminden császári jogáról való lemondásával meg- dek nevet vett föl. IX. B. hajlandó lett volna apApai
vásárolta a pápai elismerést (1303). Messzeható méltóságról lemondani, ha a jogbítorló XIII. B.
következményekkel járt Franciaországgal való is lemond. B. 1404 okt. 1-én 60 éves korában
konfliktusa. Midn Franciaország és Anglia klé- halt meg.
rusa a reá IV. v. Szép Fülöptl ill. I. Eduárdtól
Bonifác, montferrati rgróf, idsb Vilmos harkivetett adók miatt B.-nálpanaszollcodott, ez Cle- madik fla s Konrád gróf testvére. Részt vett a Szarids laicos kezdet bullájában (1296 február 25.) ladin ellen viselt háborúban s Hittín mellett 1187.
mindazokat a fejedelmeket, kik a pápa engedélye fogságba esett. 1202 -ben a negyedik keresztes hadnélkül megadóztatják a papokat, egyházi átokkal járat vitézeihez csatlakozott, de Zára elfoglaláfenyegette. I. Eduárd engedett, IV. Fülöp azon- sában ós kifosztásában nem volt része. Kitnt
ban feleletként megtiltotta a nemes érceknek Konstantinápoly bevételénél (1204), amidn Makeországából való kivitelét. Erre azután B.-nak dóniát és Tesszálíát kapta Tesszaloniai királyság
kellett engednie. Egy második, Ausculta fili kez- néven (1204). 1207-ben a bolgárok ellen viselt
det bullájára, melyben B. mindenkit, ki el nem háborúban elesett. V. ö. Brader D., B. von M.
hiszi azt, hogy a király egyházi, valamint világi (Berlin 1908).
ügyekben a pápa alárendeltje, átolckal sújt, Fülöp
Bonifacio (ejtsd: bonifácso), 1. kikötváros és vár
azzal felelt, hogy az 1302 ápr. 10-ki nemzeti Corso francia départementban, Korzika-sziget
gylésen az ország nagyjaival, fpapokkal és városi D.-i végében, festi mészsziklákon, (i906) 4115

mint kardinális jóformán már
vezette az egyház ügyeit.Cölestin lemondása után
1294 dec. 24. választatott meg. Nagy ambícióval,
de kevés szerencsével kormányozta az egyházat.
Az volt élete célja, hogy az összes keresztény nemzetek között békét hozzon létre s azután egyesült

lestin

pápa

alatt,

Drumann,
;

;

;

;

;

;

;

k

világi ügyekképviselkkel kijelentette, hogy
benistenen kívül csak a királynak vannak alárendelve, ez pedig hatalmát nem hbéri hatalomlcépen bírja. Hasztalan törekedett B. az 1302 nov.
18-ról keltezett Unam sandám kezdet bullában
apápaiegj^etemes monarchiáról való gregoriánus
elveket megújítani kimondotta 1303 ápr. 13-án
Fülöpre az átkot és a trónjáról való letételt. Ez
ekkor egy összehívandó egyetemes zsinathoz és
a jövend pápához f olebbezett és Nogaret Vihnos
nev kancellárját küldte Olaszországba, ki Sciarra
;

lak., korall-, osztriga- és egyéb halászattal. A
830. Bonifacius pisai férft által alapított város

sokáig a genovaiak legnagyobb városa volt a szigeten a Torrione-torony a város e korszakából
való. — 2. B. (FretumGallíeum), tengerszoros Korzika és Szardínia szigetek közt; legkeskenyebb
részén 11 km. széles számos zátonya miatt a hajózás benne veszélyes.
Boniiacius, ismeretlen erdetü nyugatrómai
hadvezér, 423—424. hségesen védte Piacidia
régensnö és kiskorú íla, III. Valentinianús szá;

;

—

Bonifácius-egyesület
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mára az afrikai tartományokat betörések ellen. tábornok Trautenau mellett jún. 27. gyzelmet
De Aötius féltékeny lett sikereire és fondorlattal aratott rajta. Ez volt az egyetlen ütközet, melyben
rábírta Piacidiát, hogy B.-t Afrikából hivja vissza;
B.-nak pedig azt tanácsolta, hogy ne engedelmeskedjék, mert Piacidia életére tör viszont a császári udvarban B. engedetlenséget lázadásnak
tüntette fel. B. ekkor a Spanyolországban lev
vandalokat hivta segítségül Afrikába és királyuk
Geiserich 428. kapva kapott ez alkalmon. Hiába
békült ki Piacidia B.-szal, a vandálok nem tágítottak Afrikából és B. csakhamar az összes aftikai tartományokai elveszítette. De Piacidia 432.
az Itáliába visszatért kegyébe fogadta és magister equitunuiiá nevezte ki, amiben Aetius a
maga hatalmának veszélyeztetését látta. A versenj-társak közt küzdelemre került a sor, melyben B. élett't vesztette.
BonifácÍTis-egyesület, feladata Németországban, Ausztriában, Svájcban és Dániában lakó
katolikusok támogatása, iskolák, templomok építése, a papság ellátása stb. által. Kezdeményezte
Dollinger, létrehozta gróf Stolberg József 1849.
Regensburgban. IX. Pius pedig 1852 ápr. 21. jóváhagyta. A B. igen el van terjedve és fennállása
óta 30 millió márkánál többet adott ki céljaira.
V. ö. Kleffnern. TroA-er,Fe8tschrift(1899Paderbom). 1867-ben Münsterben akad. B. létesült a
missziók segítségére és a kat. diákság összetartására.
Bonifácius-fillér, 1. Encrinus;

Bonifatius, 1. Bonifác
Boniíazio, Veronese v. Veneziano, tkp. B.
de'Pitati, olasz fest, szül. 1487.Veronában, megh.
1553 okt. 19. Velencében, ahová 1505. költözött.
Mvészi kiképzését a Jaeobo Pálma mhelyében
nyerte s ennek legkiválóbb tanítványa volt. A B.
személyébl régebben három tagú festöcsaládot
csináltak, melynek tagjai az id. és if j. B.Veronese
és B. Veneziano lettek volna. A legújabb levéltári
kutatások azonban kiderítették, hogy a képzelt
id. B. más családhoz tartozott, a másik kettó pedig egymással azonos. B. nagy rutinnal folytatta
a velenceieknek festi, mély tüz színekre s viruló, telt formákra való mvészi törekvéseit;
munkái azonban gyaki'an felületesek, mert túl
sokat vállalt s tanítványokkal is dolgoztatott.
Legnagyobb vállalkozása a Palazzo Camerlenghinek egj-es szentek alakjait és bibliai tárgyakat
ábrázoló festményekkel való díszítése legnagyobb
részük ma a velencei Accademiában s a bécsi udv.
múzeumban van.
Boniiikáció (új-lat), a. m. kárpótlás, a kereskedésben különösen az az összeg, amelyet az eladó a küldött árúkban netán mutatkozó sérülésért vagy hiányért a számla összegébl a vevnek
elenged v. visszatérít.
Bonifikáció-biztositás, 1. Biztosítás.
Boniiuent (franc, ejtsd bonimán), vásári dicsérgett'S, nagjhangú ajánlgatás a közönség csödítése végett valakinek elámltására szánt káp;

:

;

ráztató beszéd.

a poroszok vereséget szenvedtek. A béke megköffelügyelje lett 1870.
pedig Lotaringia parancsnokává nevezték ki.
2. B., Charles Eudes, francia Ázsiakntató, szül.
1865. Parisban. Konstantinápolyi nagykövetségi
titkár volt 1895—96. bejárta Tonkingból Kínának egy részét, 1898. újabb, nagyobb utat tett
Sanghaiból Kina belsejébe. 1899— 1900-ig pedig
Pekingbl Orosz-Turkesztánba utazott. Útját leírta Voyage du Pekin au Turkestan Russe c.
tése után a szász csapatok

;

;

(Paris 1909, La Géographie).
Eduárd von, porosz tábornok, szül.

munkájában
3. B.,

Stolp-

ban 1793 márc. 7., megh. Koblenzben 1865 márc.
13. 1806-ban Blücherrel együtt a franciák fogságába esett. Becsületszavára szabadon bocsátották, mire az ifjú visszatért gimnáziumi tanulmányaihoz. 1809-ben újra beállt katonának és

1813— 14-iki hadjáratokat. Az
1848-iki schleswig-holsteini hadjáratban dandárparancsnok és a malmöi fegj^verszünet után
a hadsereg fvezére volt. Gyzedelmesen harcolt
Kolding mellett (1849 ápr. 20. és 22.), de Fredericiát nem bírta elfoglalni. A második fegyvervégigharcolta az

szünet megkötése után lemondott (1850 ápr.).
1852-ben hadügymini.szterré nevezték ki. A krimi
háború idejében hasztalanul küzdött a porosz
udvarban uralkodó orosz áramlat ellen, st emiatt
állásáról le is köszönt (1854 május). Azután Mainz
alkormányzója (1856) s 1858. ismét hadügyminiszter lett. 1859-ben nyugalomba vonult. B. írta
a Grundzüge für das zerstreute Gefecht c. jeles

mvet

(Berlin 1839).

Gustav von, porosz államférfiú, szül. Heerenben, 1797 nov. 23., megh. 1878dec. 2. Kormányelnök volt Magdeburgban, 1845. pedig a szász
tartományban. 1848-ban mint a Pfuel-kabinet
pénzügyminisztere népszerségre tett szert. A minisztérium lemondása után, mint az els kamara
4.

B.,

tagja, a Brandenburg-minisztériumot támogatta.

Mint Posen tartománynak elnöke (1851) a németek és lengj'elek közötti súrlódások enyhítésén fáradozott. 1859-ben Schwerin miniszter visszahelyezte Posen tartományelnöki székébe. Midn
az 1863-iki lengyel felkelés idején a Bismarck
által célba vett megtorlási politikát nem helyeselte, állásáról újból leköszönt.

Bonington, Richárd Parkes, angol fest,
Arnold faluban, Nottingham közelében, 1801
okt. 25., megh. Londonban 1828 szept. 23. A moszül.

dern festészet egyik úttörje. Kezdetben atyjánál
tanult, ki kedvtelésbl táj- és arcképfestéssel foglalkozott, majd 1816. Parisba ment, ahol a Louvre
képeinek másolása, az École des beaux-arts ós
Gros mtennének látogatása, továbbá az akkori
legkiválóbb francia festvel, Delacroixval való
érintkezése volt hatással mvészetének fejldésére szorgalmasan tanulmányozta a németalföldi
és velencei képírókat s 1822 körül beutazta Olaszországot. Fleg tájképeket festett olaj- vagy vlzfestékkel a francia festészetre tett nagy hatása
ezen mveii'e vezethet vissza. Nevezetesek velencei látképei (egjik a doge-palotával) ós egyéb tájképei, épületekkel (pl. a roueni székesegyházzal)
;

Bonin, 1. Adolf von, porosz tábornok, szül. 1803
11., megh. Berlinben 1872 ápr. 16. IV. Frigyes
Vilmos király szárnysegéde volt (1838), a schles"wig-holsteini háború után (1849) pedig tábornokká
nevezték ki. Az 1866. háborúban Gablenz osztrák vagy anélkül. Történeti életképeket
;

nov.

is készített.

;

—

Bonln-szlgetek
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Bonis avibas (lat.), a madárjóslásból fennamelyeken a renaissance-kori fejedelmek életének jeleneteit tünteti föl I. Ferenc ós nvére az maradt szólásmód, a. m. kedvez jelek közt, kedablaknál V. Károly és Etampes hercegnje III. vez kilátással.
Bónisíalva, kisk., Vas várm. szentgotthárdi
Henrik fogadja a spanyol követeket. Legtöbb festménye (35 drb) a londoni Wallace-gyüjtemény- j.-ban, (1910) 241 német lak. u. p. Vasdobra, u. t.
ben látható. A krajzolást és a rézkarcolást szin- Gyanafalva.
Bonitálás (bírálat), az állattenyésztésnél, d&
tén gyakorolta.
Bonin-szágetek (japánul Buninto vagy Mu- leggyakrabban az értékes merino-juhászatokbau
ninto), az é. sz. 26" 32' és 27" 45' közt a Csendes- tartott tüzetes tenyószáUatszemle, melyben megóceánban fekv vulkánikus szigetsor, 71, mások állapítják, hogy az egyes anyák mely hímekkel
szerint 90 km^ területtel, 1400 lak. A szigetek ter- pároslttassanak. A B. világos, de nem napsütött
helyen vagy az istállóban olyformán történik,
mékeny völgyeiben cukornád, indigó, szágó a
termékek. Az éghajlat nedves, de egészséges. Na- hogy egy állatot egy hossz- és keresztlécekkel elgyobb emls állatok a szigeteken nincsenek. Csa- látott asztalra állítanak, s jobboldalát a szemtornák a B.-et három csoportra osztják: 1. Perry lél felé fordítják; a biráló azután egyenkint
Mukosima és Nagatasima szigetekiiéi 2. Peel v. megvizsgálja a gyapjúra és a testre vonatkozó
Beeehey, Stapleton, Buckland és Peel szigetekkel, tulajdonságokat s a nem egészen kielégít tulajaz utóbbin van Port Lloyd biztos kiköt 3. Bailey donságokat a B.-i lajstromba jegyzik. A feljegyv. Koffln szigetek, amelyekhez Hajasima tartozik zés rövidítések és jelekbl álló kulcs szerint töra lajstrom
öt más kisebb szigettel. A B. Japán uralma alatt ténik. Ugyanekkor vagy késbb
azt is megállapítja a biráló, hogy
áUanak Ogaszara vasima néven külön kent ké- segélyével
peznek. A B.-et Tasman 1639. fedezte föl. A japá- az egyes anyák mely kosok vagy esetleg mely
nok már 1593. fegyenc gyarmatul használták, de tartalókkosok által födöztessenek. A B. évenkint
:

;

;

;

:

f

;

;

ezzel 1725. felhagytak. 1876-ban azután ismét
birtokukba vették.
Bonipert volt aSzt. István által 1009. alapított

pécsi
líti

egyházmegye els püspöke. Névszerint emmelynek hite-

t a Gyrött kelt alapítólevél,

lességét újabban Karácsonyi (Szt. István oklevelei
40—75. lap) bizonyítgatta. Hilduin
papját
csakhamar Chartresba küldte, hogy Fulbert püs-

nev

pöktl megszerezze Priscianus nyelvtani müvének másolatát ebbl némelyek azt következtetik,
hogy B. Pécsett külföldi mintára áUított püspöki
;

iskolát. Szt. István kancellárrá tette

—

a tudós püs-

1019—1024.
a zalavári apátságnak
ersen megtámadott hitelesség alapító levele

pököt, ki

—

Modestus püspökkel együtt szentelte
a zalavári egyházat. Ekkor már talán gyri
püspök volt, mert a nagy legenda szerint ebben
az idben Maurus ült Pécs püspöki székén. Haszerint

—

—

;

föl

lála évét 1042-re teszik.

Bónis Sámuel, magyar ellenzéki szónok, B.
Sámuel alispán fia, sziil. Nagyfaluban, Szabolcs
vmegyében, 1810 szept. 30., megh. Budapesten
1879 nov. 22. A jogot si szokás szerint Sárospatakon tanulta, de Bécsben mszaki tanulmányokat is végzett. Ifjú korában sokat érintkezett
Kazinczy Ferenccel és Jászay Pállal, kiknek társasága hatott a fiatal jurátusra, a vmegyét szolgálta, 1839. és azontúl is követnek küldetett, s az
ellenzékhez tartozott. Tagja volt az 1848-iki pesti
országgylésnek Í8,mint a tiszalöki kerület követe.

Deák Ferenc minisztériumában osztályfnökséget

Midn Windischgrátz serege közeledett,
Kossuth reá bízta a korona elszállítását. A függetlenségi nyilatkozat után igazságügyi államtitkár
lett, a háború végs stádiumában pedig kormánybiztosul küldetett Görgey táborába. Világos után
a hazában bujdosott, de elfogták és halálra ítélték. Ez ítéletet 10 évi várfogságra változtatták ós
6 csak 1856. szabadult ki az' olmützi várból. 1861ben a határozati párthoz tartozott, 1865. óta a balközépnek volt egyik fötámasza. 1869-ben a kúriához nevezték ki bírónak, 1870. pedig a legfbb
váUalt.

ítélöszéki osztály tanácselnökének.

ismétldik, de az összes juhok csak egyszer bíráltainak végig, a késbbi években csak a tenyésztés
kiegészítése végett felnevelt állatoknál kell megtartani. L.

még

Talajbirálat.

Boni tár tulajdon (dominium honitar ium).
Eleinte a polgárok a tulajdont a quiritesek joga
szerint (ex iure quiritum) szerezték. Neve dominium quii'itarium. Késbb Róma nagy hódításokat tett s az óvilág minden müveit idegen népével üzleti viszonyba lépett. Az idegenek a népek
joga (iure gentium) szerint szerezték a tulajdont,
ünnepélyesség és formaszerség nélkül, pl. átadással (traditio). Ez a könnyebb, egyszerbb szerzésmód a B. A qumtár és B. közti különbséget
Justinianus eltörölte.
Bonitás (lat.), valamely árúnak jósága, teljes
értéksége, valamely keresked cégnek fizetképessége.
:

Boniteur, (franc, ejtsd —ör), értékel, becsl,
gazdasági értelemben talajbiráló.
Bonitho, püspök, 1. Bonizo.
Bonito (TJiynnus pelamys L. áiiat), a makróla-félókhez (Scombridae) tartozó tonhalfaj.
Alakra a tonhalhoz (l. o.) hasonlít, de jóval kisebb, rendesen 80 cm. hosszú. Az Atlanti-óceánban gyakori, ahol nagy kitai-tással a repülöhalakra vadászik s ilyenkor hatalmas ugrásokat
tesz. Húsa ízetlen és sztíraz, néha mérgez hatású. Elfordulása a Földközi-tengerben kétes.
Álbonitó-nak nevezik a Pelamys sarda C. V. nev
halat, mely a Földközi-tengerben elég gyakori
hossza 40—60 cm.
Bonitura (lat.), a gyapjú szakszer minsítése,
tulajdonságainak részletes kimutatása.
Bonitz Ferenc, hírlapíró, szül. Fehértemplomban 1868 aug. 31. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1890 óta a Délmagyarországi Közlönybe írt számos vezércikket a dákoromanizmus
:

egy délvidéki magyar kultúregyesület ér1891-ben tagja lett a Magyar Állam
szerkesztségének. 1894-ben szerkesztje a Fejérmegyei Naplónak, 1895. az Alkotmánynak, amelynek ólén 1906-ig állott, azóta a miniszterelnökség

ellen s

dekében.

:

;
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—
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A

sajtóosztályának tagja, önálló múvei
zsidó voyai hercegek ellen. 1519. III. Károly herceg pavérgyükosságoktörténete (2. kiad. Budapest 1897); rancsára elfogták s két évig börtönben tartották,
túárjárás Magyarországon (az 1896-iki ma- amidn pápai közbenjárásra kiszabadult. De 1530.
^ar képviselválasztások, u. o. 1897).
a herceg újra elfogatta s a chilloni vár földalatti
Bonitz, Hermann, klasszikus filológus és pe- börtönébe vettette. 1536-ban a berniek bevették
dagógus, szül. Langensalzában 1814 júl. 29., Chillont, B.-t kiszabadították, aztán diadallal
megh. Berlinben 1888 júl. 25. A gimnáziumot a (Jenfbe vitték, hol a várostól nyugdíjat kapott
híres Schulpfortában, az egj'etemet Lipcsében és Mvei Les chroniques de Genéve (1831, 2 köt);
Berlinben látogatta. 1848-ig gimnáziumi tanár De l'ancienne et nouvelle policede Genéve (1865).
volt Berlinben és Stettinben, midn régi egj'etemi Életét megírták Chaponniére (1846) VuUiemin
tanárainak ajánlatára a bécsi kormány nemcsak (3. kiad. 1863) és Gaberel {1869). V. ö. a Genf és
egyetemi tanáiTá nevezte ki, hanem Exner Fe- Svájc alatt id. írod.
renccel (1. o.) egjütt rábizta az osztrák gimnáziuBonizo (Bonitho), 107&-t6\ sutrii püspök, de már
mok megrefonnálását. Mint alapos filológus, de 1082. IV. Henrik elzette. 1085. De persecutione
egyszersmind egyetemes mveltség férfiú, mo- Ecclesiae c. munkát írt (Liber ad amicumnak is
dem alapokat vetett a középiskoláknak a klasz- nevezik), melyet Matild toscanai rgrófnónek
szikus nyelvek mellett az anyanyelvnek és a ajánlott, s melyben az egyháznak a világi hatatermészettudományoknak kell tért juttatott; lom által való gyakori elnyomatásának történetét
az osztáljtanítás helyébe a szak szerinti tanítást 312-tl 1085-ig ú-ja meg. Közölve Jaffe Biblioléptette és az iskolai eredmények ellenrzésére theca rerum germanicarumjában újra lenyomatmeghonosította az érettségi vizsgálatot. Ezt a ták (Berlin 1865). Legjobb kiadása Monum. Germ.
rendszert a Bach-kormány idejében hazánkban is hist. T. I. (1891).
Decretum v. De vita
kötelezvé tették és így B. a magyar középiskola christiana. (B kiv. Mai NovaPatr. Bibi. VII. k.).
fejldésére is nagj' hatással volt, Nagj'on értéke- Cremonában halt meg (1091 körül).
sek voltak az Inistruktionen für die österreichiBon jonr (franc, ejsd bonzsúr) a. m. jó regeit,
:

A

:

;

:

:

;

:

Fmve:
:

:

schen Gymnasien c. 1854. kiadott utasítások, jó napot.
melyeket B. Exnerrel egjrütt kidolgozott, s nagyBoiijoar-cseppek (franc, ejtsd: boöieúr, jó napot),
részt még ma is érvényben vannak. 1867. \Tssza- a férfi heveny húgycskankóját (1. Kank) követ
tért Berlinbe, hol a «a szürke kolostorhoz » cím- enyhe hurutos állapot, midn a váladékképzdés
zett gimnázium igazgatója volt, de mint a berlini már annyira csökkent, hogy csak reggel (azért
tud. akadémia tagja az egyetemen is tartott el- németül Vrühtropfen), illetleg hosszabb vizelési
íidásokat. 1875-ben a porosz közoktatásíigyi mi- szünet után termeldik annyi váladék, hogy manisztériumban a közép- és fiskolai ügyek el- gától a húgycsónjüásban megjelenjen, v. enyhe
adója lett és az iskolák reformálásában itt is nyomásra onnan kiszorítható legj'en. E váladéknagy munkát végzett. Tudományában fleg Pla- termelést egyrészt a heveny fertz baktériumos
tón és Aristoteles körül szerzett érdemekel. Ne- genyedés enyhébb formában való fennállása
vezetesebb müvei Observationes criticae in Aris- okozza, s ekkor, ellentétben az általános nézettel,
totelis libros metaphysicos (Berlin 1^2) Aristo- ezen állapotban a fertzés közösülés útján átvitelis Metaphysica (2 köt., Bonn 1848—49); Ale- het. Másrészt pedig már csak a baktériumok kixandri Aphodisiensis commentarius in libros pusztulása után fennmaradó, de a baktériumok
metaphysicos Aristotelis (u. o. 1847) a Metaphy- által elidézett szöveti elváltozások adják a válaaica német fordítása (halála után kiadta E. Well- dékot és ekkor az illet egyén valóban már nem is
mann, u. o. 1890) Observationes criticae in Aris- viszi át a fertzést a másikra. Ez a két állapot
totelis quae feruntnr Magna Moralia et Ethica azonban csak a mikroszkóp segítségével ismerBademia (u. o. 1844) Cber die Kategorien des het fel, ha a reggeli váladékot az orvos vékony
Aristoteles (Wien 1853); Arist otelische Studien üveglemezen igen vékony rétegben kikeni és alkal(öTeile, 2. kiad., u. o. 1875). Platonra vonatkoz- mas festanyagokkal megfesti.
nak: Disputationes Platonicae duae (Dresden
Bon marebé (franc, ejtsd bon marsé). Eredeti
1837) Platonische Studien (3. kiad. Berlin 1886). értelme jó vagy olcsó vétel nagy árúházaknak,
Egyéb mveibl kitnnek Beitrage zur Erklá- 111. olcsó bevásárlási forrásoknak neve.
nmg des Thukydides (Wien 1854) Beitrage zur
Bonmot (franc, ejtsd: boümó) a. m. jó szó,
Erklárung des Sophokles (u. o. 1856—57) Über találó, azaz élces megjegyzés.
den Ursprung der Homerischen Gedichte (6. kiad.,
Bonn (a rómaiak Casira Bonnensia-JB), önálló
1885). Egyik megalapítója volt 1850. a Zeitschrift járást alkotó város Köln porosz kerületben, a
für die öst. Gymnasien c. folyóiratnak, Berlin- Rajna balpartján (amelyen 1898 óta szép híd veben pedig 1869— 75-ig társszerkesztje volt a zet át), vasút mellett, (i»io) 87,967 lak., agyagZeitschrift für das Gymnasialwesen-nek. V. ö. iparral, jutafonással és szövéssel, gzffirésszel,
Th. Gomperz, H. B., Ein Nachruf (Berlm 1889)
cement-, sörgyártással, gytlmölcs- ée zöldségterW. V. Hartd, B. u. sein Wirken inÜsterreich(Linz meléssel. Templomai köztü legérdekesebb a Mtln1889); L. Frankfurter, Gráf Leo Thun-Hohen- ster (a XI-XII. sz.-ból). Profán épületei az 1777.
:

;

:

:

;

:

:

;

;

:

;

;

:

Exner u. Hermann B. (Wien 1893).
befejezett választófejedelmi palota (most egyetem),
Bonivard (Bonnivard,^ieA:—yit), Frangoisde, a színház, Beethoven szülháza. Emlékszobrok
kinek nevét B>Ton The prisonnerof Chillon e. köl- Beethoven bronzszobra (Háhneltl 1846-bl), az
teménye tette halhatatlanná, genfi államférfiú Amdt-emlék (Afingertl) Simrock és Keinken ókat
volt Szül. Seysselben 1493., megh. 1570. Genfben. püspök szobra. B.-nak jelentséget az 1786. megB köztársasági vároe függetlenségét védte a sa- nyitott egyeteme kölcsönöz, amelynek 1909— 10.
stein, Fr.

:

—
:

—

Bonn

Bonne
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3652 hallgatója volt, közülök 405 teológus, 823
jogász, 374 orvosnövendék és 2050 bölcsész. A
B.-i egyetem hallgatója ós a «Borussia)) Burschenschaft tagja volt II. Vilmos császár, aki legidsebb fiát, a trónörököst 1901. szintén felvétette a
jogászok közé. Az egyetemmel áll kapcsolatban
a több mint 230,000 kötetbl álló könyvtár, az
éremgyüjtemény, a rajnai múzeum, hazai régiségek gyjteménye, a fizikai, fiziológiai, patológiai, farmakológiai intézet, a kémiai laboratórium, a klinikák és egy csillagvizsgáló. A nép- és
középiskolákon kívül emUtend még a mezgazdasági akadémiája, A város környéke igen kedves; temetjét egy harcos emlék és egy carrarai
márványból készített díszkút ékesíti. B. 1814 óta
porosz birtok. V. ö, Hunderhagen, Die Stadt und
Universitát B. (B. 1852) Hesse, Führer durch B.
;

táros volt. Munkái, melyek többnyire Lotharingia
régebbi irodalmának és nyelvének körébl valók,
a következk La guerre de Metz en 1324 (Paris
1875) Le Psautier de Metz (u. o. 1885) ; Registrea
des délibérations du Bureau de la ville de Paris
:

;

(1883—1888, 4

köt.).

Bonnassieux

(ejtsd

:

— aszjö), Jean, francia szob-

1810 szept. 17., megh.
1892 jún. 3. Lyonban és Parisban tanult, 1836
1842., a Prix de Romé elnyerése után Rómában
tartózkodott. Mveinek hosszú sorában különösen templomok számára készített Mária és egyéb
szentek szobrai szerepelnek nagy számmal. Híres
müve a Notre Dame de Francé 16 m. magas
szobra Le Puy-en- Velayben, melyet a Sebastopolnál elfoglalt ágyuk anyagából öntöttek (1860).
Bonnat., tud. állatneveknél Bonnaterre ne-

rász, szül. Panissieresben

vének rövidítése (szül. 1752., megh. Tulleben
1804. mint a természetrajz tanára).
igazgató, szül. 1861 dee. 20. Donauwörthben.
Bonnat, Léon, francia fest, szül. Bayonneban
Már mint egyetemi haUgató lépett 1885. a szini 1833 jún. 20. Kezdetben Madridban tanult Pedepályára Münchenben utóbb Bécsben, Berlinben rico Madrazo spanyol festnél, majd 21 éves koés Amerikában játszott, mire 1905— 7-ig a Ber- rában belép Cogniet párisi mtermébe. Eleinte

(11. kiad. 1908)

Bonn, Ferdinánd, német

színész és színház-

;

liner

Theater igazgatója

lett,

hol a Sherlock Hol-

történeti festményeket és életképeket készít Ri-

mes detektiv-regényeiböl gyártott darabjait adta bera és Caravaggio, majd a XVII. sz.-i bolognaiak
el. Egyéb drámái: Der junge Pritz (1907); modorában, sötét színezéssel, erélyes, néha szinte
Andalosia (1905); Ludwig II. (1907); Der Pas- nyers jellemzéssel és a formák erteljes hangsútorssohn (1908) Der Hund von Baskerville (1907). Ivozásával. Ezen mvei közül megemlítendök
Érdekes könyve Zwei Jahre Theaterdirektor ín Ádám és Éva megtalálja Ábel holttestét (1860,
Berlin (1908). Shakespeare III. Richárdját 1911. líllei múaeum) Antigoné a vak Oidipust vezeti
;

:

;

Berlinben a cirkuszban óriási kiállítással vitte
színre, a címszerepet maga játszotta. Ókori klaszszikus színmüvek bemutatásával nem volt sikere.

Bonnac, Jean

(1863, poitiersi múzeum); Szt. András (1865); Paulai Szt. Vince (1866, la rochellei múzeum) ; Mária
mennybemenetele (1869); Török borbély (1872);
Scherzo (1873); Krisztus a Keresztfán (1874);

Louis Dusson, marquis de,
megh. Parisban Jób (1880,Musée de Luxembourg, Paris). 1875 óta
1738 szép. 1. Mint vértes-kapitány 1695. kezdte leginkább képmások festésével foglalkozik ós
katonai pályáját, melyet azonban rövidesen a csakhamar a párisi elkel társaság kedvenc arcdiplomáciaival cserélt fel. 1701-ben Svédországba képfestöje lesz, kinek ecsetje az évek folyamán e
küldték követnek, majd Lengyelországba, a mi- társaság csaknem összes számottev tagját megdn felváltva Varsóban és Danzigban e két or- örökíti, így megfesté Thiers, Victor Hugó, Grévy,
szág kibékítósén fáradozott. 1703 óta (mint Du Pasteur, Puvis de Chavannes, í'erry, Dumas, CarIléron utóda) Rákóczi Ferenc és XIV. Lajos fran- not, Rénan, Taine, Loubet stb. képmásait. Az ábcia király minisztere, Torcy között mint wbeesü- rázoltak rendszerint éles világításban sötét háttér
letes alkusz)) mködött. Bercsényivel érintkezett elé vannak állítva. A falképfestészettel is foglallegtöbbet. 1710— 11-ig Madridban volt követ, de kozott B. a párisi Pantheonban, Palais de Justice1716. Konstantinápoly ba küldték, ahol 3 évig ben és Hotel de la Viliében láthatjuk ezen müújra Rákóczi érdekében fáradozott. Azt óhajtotta veit. A rózkarcolás terén is mködik.
nevezetesen, hogy Rákóczi ós Maurocordato (1. o.)
Bonnaz Sándor, esanádi püspök, szül. a franaz oláh és moldvai hoszpodárságot elnyerjék. cia Challex faluban 1812 aug. 11., megh. Temes1719-ben visszatért Franciaországba.
várt 1889 aug. 9. Atyja a lipcsei csatában 1813.
Bonnard, Fierre, francia fest és grafikus, elesvén, az anya a 7 éves fiúval Magyarországba
francia diplomata, szül. 1670.,

;

Parisban 1867 okt. 30. Vuillard és Roussel
tanulótársa Bouguereau és Róbert Fleurynél. 25
éves korában színes plakáttervekkel lépett föl,
majd egy sereg francia könyvet illusztrált rendkívül finoman, mély költi felfogással készített
krajzokkal. Újabban fként nagyméret dekoratív panneaukat fest. Az 1910. évi Sálon d'automnoban is több ilyen olajképe volt kiállítva.
Egyike a mai francia festészet legszabadabban
alkotó szellemeinek. 1895 óta az «Indépendants»

szül.

nev

mvészcsoport

tagja.

B. Antal, Nagyszön (Torontál vm.) plébános volt. B., miután líceumi tanulmányait Szegeden elvégezte, a papi pályára
lépett, s rövid kápláni és tanári mílködós után
1840. nagyszi lelkész lett. 1859-ben apáttá, s
1860. Csanádi püspökké nevezték ki. 1870-ben
részt vett a vatikáni zsinaton. Mint püspök kiváló érdemeket szerzett, ritka szakértelemmel
minta-uradalommá totte a püspöki birtokot s
annyi jót tett, hogy általános tiszteletet gerjesztett. Számtalan templomot és iskolát emelt, tizenkilenc plébániát alapított a közjóra közel 2 milköltözött, hol sógora,

BonasLTáot, Frangois, franc, filológus, szül. Demignyben(Saöne-ot-Loire) 1843 nov. 19. Egy ideig liót áldozott.
orlóansi levéltáros, 1867 óta a párisi városi levélBonne (franc, jó), dajka, óvón Németországtár hivatalnoka, 190C^— 8-ig verdimi könyv- ban és nálunk is olyan leány, aki a gyermekekkel
,•

;

;;

Bonnechose
franciául beszél,
nulják.
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Bonneval

hogy ezek a nyelvet tle megta- 1754) Essai de psychologie, ou considérationssur
;

les opérations

Bonnechose (eátsd bonosói), Francois Paul
Émile Boünormand de, franc, történetíró és költ,
:

,

—
de Támo (London 1755)

lytique sur les facultés de l'áme

Essai ana-

;

(Kopenhága 1759,

1775; Considérations sur les corpsorga-

3. kiad.)

nisés (Genf 1762)
Contemplation de la nature
(1764). B. maga adta ki összegj'üjtött munkáit
Oeuvres d'histoire naturelle et de phie címen
losophie (Neufchatel 1779—83, 18 köt.). V. ö. Leirwine, Ch. B. de Genéve, philosophe et naturaversailleei és trianoni könyvtárak felügyeletével Uste (Paris 1850) Isenberg, Der Einfluss Ch. B-s
auf Jacobi (Stuttgart 1908).
is megbízták. Kiválóbb munkái: La mortdeBailly,
2. B., Jules, francia író, szül. Nlmesben 1820.,
hsköltemény (1833): Histoirede Francé (183i, sok
kiad.) Christophe Sauval (2. kiad. 1864): Histoire megh. 1892. A Société de l'histoire du protestansaerée (2. kiad. 1848) Les reformateurs avant la tisme fran^ais ügp'éde és titkára volt Parisban.
reformé du XVI. siécle (3. kiad. 1860) Histoire A reformáció korának történelmére vonatkozó
d'Angleterre (1859. 4 köt.); Géographie physique, tanulmányai ismertté tették nevét. Ezek közül a fbbek Olympia Morata, épisode de la rehistorique et politiqne de la Francé (2. kiad. 1866)
Bertrand Duguesclin (1866) Lazare Hoche (1868) naissance en Italie (1850, 4. kiad. 1865) Antoés La crise actueUe dans í'Église reformée de nio Paleario étude sur la reformé en Italie (1862);
au val d'Aoste (1861); Récits du X\T.
Prance (1868).
Bonnefon, Paul, francia irodalomtörténetíró, siécle (1864) ezekhez még két köt. Nouveaux
szül. Sauveterre-de-Guienneben (Gironde) 1861. récits, 1869 és Demiers récits, 1875., tov. La faJelenleg a Bibliothéque de TArsenal köny^'tárosa. mille de Curione (Basel 1876) csatlakozik ; Lettres
Mint a francia irodalomtörténeti társaság titkára, de J. B. 1851—1863 (Genf 18.r)8).
3. B., Pierre Ossiaw,francia matematikus, szül.
nagj- tudással szerkeszti a Revue d'histoire littéraire c. szaklapot. Önálló müvei javarésze a XVI. 1819., megh. 1892 jún. 22. Tanulmányait az École
sz.-ra, fleg Montaignere és körére vonatkozik. polj'technique-on végezte, hol azután repetitor,
Említendk: Montaigne.l'homme et roemTe(Rouen majd igazgató, végre a Sorbonne tanára lett
1882) Etienne de la^Boétie (Bordeaux 1888) Mon- 1862 óta a párisi tudományos akadémiának
tagja volt. Dolgozatai az algebrára, az elméleti
taigne et ses amis (Paris 1898, 2 köt.).
Bonnet (franc, eiítsd boné), sipka, továbbá dok- mechanikára, a csillagászatra, de fleg a geotori kalap B.-s rouges, vörössipkások, a francia metriára, mégpedig a felületek elméletére vonatjíüíobinusok gúnjTieve.
B., a hajókon vitorla- koznak s többnyire a Journal de mathématiquefelület megnagyobbltására szolgáló vitorlavászon- ben jelentek meg. Nevezetesebb
Mémoire
szelet.
5. az erdítésrl szóló tanban 1. Mell- sur l'emploi d'un nouveau systéme de coordonnées dans l'étude des propriétés des surf aces courvédsüveg.
Bonnet, 1. Charles de, franeia természetbúvár bes (id. h. 1860).
Bonnétable (ejtsd: bonnétabi), város Sarthe franés bölcsész, szül. Genfben 1720 márc. 13., megh.
Genthod jószágán 1793 máj. 20. Afranciaés a lon- cia départementban, a Tripotin partján, vasút
doni akadémia tagjául választotta s ez idtl fogva mellett, (i906) 3107 lak., XV. sz.-ból való érdekes
teljesen a természetrajz és bölcsészet tanulmányo- gót ízlés kastéllyal, pamutkelme-készltéssel, brzásának szentelte erejét. Gyakori szembaja, mely gyártással, agyag- és faiparral.
Bonne Térre (ejtsd: bonn terr), Perry (5000 lak.)
górcs vi vizsgálataiban akadályozta, arra indította, hogy spekulatív kutatásoknak szentelje ma- községhez tartozó iparos helység Misszuri amerigát és kiUönösen a kereszténységet és a halál után kai állam St. Francois countyjában, a Big-river
való létet vonja szemléldései körébe, de már ad- partján, vasércbányákkal.
Bonneval (ejtsd: bonnvai), város Eure-et-Loir
dig is maradandó érték kutatásokat tett a zoolófrancia départementban, a Loirés Ozanne egy begia és biolí^ia terén. B. bölcsészete empirizmus
Lod^e-kaJ s Condillac-kal egjnitt minden képzetet szakadásánál, (1906) 3085 lak., a XII. sz.-ból való
érzéki észrevevésekböl származtat le, de úgy, hogj' érdekes gót ízlés templommal, pamutszövéssel,
az a küls hatásoknak csak lelki visszahatása, mi- marha- és gabonakereskedéssel.
Bonneval, Claude Alexandre, gróf, másként
által az a közkelet hasonlat, hogy a lélek atabula
rasaa, melyre az érzékek felírják benyomásaikat, B. pasa v. Ahmed pasa, francia s utóbb török
lényegesen változott alakot ölt, mert eszerint az tábornok és diplomata, szül. 1675 júl. 14. Coussacidegszálak keltik ugj'an a gondolatot, de mködé- B. kastélyban (Limousin), megh. Konstantinápolysük nem azonos a gondolattal. Minthogj' a lélek, ban 1747 márc. 23. Tourville alatt kezdett szolhabár maga anyagnélktili is, összeköttetés nélkül gálni a hajóhadon, majd a szárazföldi seregnél
egy (bármily ílnom) szerves testtel nem képzel- Catinat és Vendme alatt folytatta pályáját
het, B. azt következtette, hogy a lélek csak egy 1706-ban azonban sértett hiúságból és talán Mainúj testtel való összeköttetésben marad fenn, s erre tenon asszony üldözése ell menekülve, elhagyta
vonatkozó kissé fantasztikus nézeteit Leibniz XIV. Lajost és szavojai Engén alatt a franciák
ama gondolata szellemében, hogy a természetben ellen harcolt, amiért XIV. Lajos in efflgie felnincsen «ugrás->, Palingénésie philosophique c. akasztatta. 1729-ben azonban B. a törökökhöz
müvei Traitó d'insec- pártolt, mire a szultán pasává, a tüzérség fnömüvében fejtegette.
tologie (Paris 1745, 2 köt.) Recherches sur l'usage kévé, majd karamaniai s ruméliai beglerbéggé
dee feuilles dans les plantes (Göttingen s Leyden tette. B. befolyásos, bár kalandor szerepet játszott

Leyerdorp-ban (Hollandiában) 1801 aug. 18.,
megh. Parisban 1875 febr. 15. A francia hadseregben szolgált miut törzstiszt, majd 1829. elhagj'ta
a katonai szolgálatot, s ekkor X. Károly a st.cloudi könyvtár révé nevezte ki. 1850— 53-ig a
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a portán. Közvetített külügyi kérdésekben s a
többi között II. Rákóczi Ferenc ügyét is felkarolta,
kinek Moldva- és Oláhországot szerette volna
kezére játszani. 1737-ben Rákóczi György herceget is támogatta. Élete alkonyán török földön is
sok mellöztetés, söt megalázás érte, amiért ismételten vissza akart térni hazájába, ahol azonban
nem bocsátottak meg neki. Nyomorúságban halt
meg egy perai dervis-kolostorban. Emlékiratai
(Mémoires du comte de B., 3 köt., London 1737)
csekély hitelt érdemelnek.

Bonneville

egykor Faucigny f-

(ejtsd: bonviu),

városa, most járási székhely Haute-Savoie francia
départementban, az Arve partján, a Mole hegy lábánál, (i906) 2160 lak., órakészltéssel. Károly Félix
király ós az 1870—71. elesett katonák emlékszobrával.
Bonni (Bonny v. Okuloma), a Niger-torkolat
K.-i ágánál, a B. -ágnál fekv kiköthely, igen
élénk pálmaolajkereskedéssel.

Bonniéres (ejtsd boniér), Guillaume Frangois
Bobért de, francia író, szül. Parisban 1850 ápr. 7.
Pályáját mint a Figaro, öaulois ós a Gil Blas
lapok munkatársa kezdte meg, amelyekben szel:

lemes, de rosszmájú arcképeket közölt kortársairól(összegyüjtve megjelentek 1883—88. Mémoires
d'aujourd'hui c). Egyéb müveiben, mint Les Monaeh (1885); Le Baiser de Moina (1886); Jeanne
Avril (1887) Le petit Margemont (1890) e. regényeiben szintén kedveli az átlátszó vonatkozásoakadémiai
kat Contes á la Reine (1892) c.

—

—

(1910)

u. p.

Kisbárapáti.

Bonomelli, Jeremiás, cremonai püspök, szül.
1831 szept. 22. Nebelineben (Brescia mellett). Tanulmányait szülhelyén és Rómában végezte.
Pappá szentelték 1855., püspök lett 1871. Beutazta
Európát és Amerikát, hogy az olasz kivándorlók
helyzetét megismerje. Utazásának eredményeként
olyan nagyszabású egyesületet alapított, amely a
kivándorlók minden irányú támogatásával foglalkozik. Ezzel megelzte az olasz kormánynak hasonló törekvéseit. Ezenkívül egész sorozatát alapította a jótékony intézményeknek úgy, hogy
1905 jún. 1. tartott aranymiséje alkalmával úgyszólván az egész ország ünnepelt. B. nagy iro3 részbl áll
dalmi mködést is fejt ki.
Di Unió et Trino, Di Uomo Jesu Cristo és La
Chiesa (1902). Tárgyalja benne az egyház viszonyát a modern korszellemhez ós intézményekhez,
az egyház, állam és társadalom egymáshoz való
viszonyát, a kat. országok mveltségének és közgazdasági helyzetének álUtólagos alsóbb fokát stb.
Bononcini (Buononcini, e>tsd: —csini), a legnagyobb nevek egyike az olasz zenetörténetben 1.

Fmve
:

:

B.,Giovanni Maria, szül. Modenában 1640., mogh.
u.o. 1678 nov. 9-ón. Székesegyházi karnagy, könyvet írt az ellenpontozásról:

II

pratico mu8ico(1673),

számtalan kisebb-nagyobb egyházi és világi ze-

—

;

1.

Sulypát.

Bonorum cessio, Cessio bonorum.
Bonornm commnnio, Vagyonközösség.
Bonorum possessio (lat), az elhunyt pol1.

1.

gár hagyatékának prétor engedte birtoklása s
az ezen alapuló prétori egyetemes örökösödés,
ellentétben a civüjogi örökösödéssel (hereditas).

díjat nyert.

;

;

k

gnai pát

mve

Bonnivard, Frangois de, 1. Bonivard.
Bonny, 1. Bonni.
Bonnya, kisk. Somogy vm. igali j.-ban,
933 német és magyar lak. vasúti megálló,

Bonpland

mint operaszerz volt a leghíresebb, 1691. Bécsbe
ment udv. gordonkásnak, 1716— 32-ig a londoni
olasz opera igazgatója volt, de a Hándellel vetélkedésben, noha Marlborough herceg pártfogolta,
vesztes lett. Parisban egy alchimista kicsalta
összes vagyonát; többet nem tudunk életérl.
Mintegy 30 operát, számtalan kisebb-nagyobb
egyházi és világi zenemüvet írt sokféle hangszerre.
3. B; Marc' Antonio, szül. Modenában
1675 táján, megh. u. 0. 1726 júl. 8. üdvari karnagy 1721 óta. 19 operát, 3 oratóriumot stb. Irt
padre Martini nagyra tartotta.
Bononi, Carlo, olasz fest, szül, Ferrarában
1569., megh. 1632 szept, 3. Guis. Mazzuoli tanítványa, majd fként a Carraeciak és Paolo Veronese hatása alatt képezi magát. Mvészete kortársai, így Guido Reni és Guercino eltt nagy
becsülésben állott. Legnevezetesebb müvei a ferrarai S. Maria in Vado-ban lev freskók s a ravennai székesegyházban és a ferrarai, bolognai, milanói képtárakban rzött olajfestmények,
Bononia, római telep a mai Banostor helyén.
Szerem vmegye iloki j.-ban régebbi nevea római
telepnek Maláta volt.
B. régi neve Bolognának és Boulogne-sur-Mernek, valamint a bolgárországi Vidinnek (1. ezeket).
Bonóniai
(Lapis Bononiensis) a. m. bolo-

;

;

—

nem szerzje. Fiai: 2. B., Giov. Battista (Buononcininak is írta magát), szül. u. 0. 1660 táján,
megh. 1750 táján. Atyjától tanult, sokfélét írt, de

A

prétori jog szerinti örökös bonorum possessor, a civüjogi örökös heres.
Bonorva, város Szardínia szigetén, Sassari tartományban, a San Simeon hegy lejtjón, vasút
mellett, (i9oi) 6731 lak,, két mész- ós magnézia:

:

tartalmú kénes forrással.

Bonpl.,

természetrajzi nevek mellett Bon0.) francia természettudós nevének

pland Aimé (1.
rövidítése.

Bonpland, Aimé, francia természettudós,

szül.

La-Rochelleben 1773 aug. 22., megh. Santa Annában 1858 máj. i. Humboldt Sándorral 1799. Spanyolországba és Dél-Amerikába utazott. A két
tudós 6000-nél több növényfajt gyjtött, amelyek közül vagy 3500-at addig nem ismertek.
1804rben a navarrai és malmaisoni császári
kertek felügyeletét bizták rá, mely alkalmat
az ott talált növények áttanulmányozására
használta föl (Description des plantes rares, cultivées h Navarra et á Maimaison, Paris 1813, 64
rézmetszetü nagy táblával). Az utazása eredményeirl már megérkezésekor megkezdett mveket
(Plantes équinoxiales recueillies au Mexique, Paris 1805—1818, két köt. és Monographie des Mólastomacées. Paris 1806—1823, két köt., 120 rézmetszetü nagy táblával) ott készítette el. Gyjtésének egyéb részleteit Kunih adta ki Nova genera
et species plantarum címen. 1818-ban BuenosAyresben tennészetrajzi tanár volt, 1820. Paraguay-t kutatta, 1850. Corrientes városában telepedett le. Életrajzát Brimel (Biographie d'Aimó
B., Paris) többször adta ki (3. kiad. 1872). Dél-

—
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amerikai kutatásainak eredményét Bruhns méltatta (Biographie A. von Humboldt's.Leipzig 1872,

igénybe, mieltt fegyvert fognának a

két küt.).^

Bonstetten, Charles Vidor de, svájci író, szül.
Bernben 1745 szept. 3., megh. Genfben 1832 febr.
3. Részben németül, részben franciául írt müveit

Bonsdorff Károly Gábor, finn történetíró,
szül. Kangasalában 1862 okt. 9. Tanulmányait a
helsingforsi egyetemen végezte, ahol 1887. a történelem magántanára, 1898. pedig rendk. tanára
lett. 1884— 89-ig a finn nemzeti levéltárban is dolgozott. Om donationerna och förláningarna samt
fralseköpen i Finland under drottning Kristinas
regering (Helsingfors 1886) e. disszertációján kívül fóképen a XVII. sz.-beli finn városok történetéhez tett közzé adatokat. Mvei Nyen pch
Nyenskans (Helsingfors 1891); ütdrag ur Ábo
staíjs dombok 1623-1632 (u. o. 1885—87, 3 föz.)
és Abo stads história under 17-de seklet (I. köt.,
u. o. 1894) Az utolsó munkára megkapta a finnországi svéd irodalmi társaságnak három évenként
esedékes najjy díját. További müve Strödda upp:

viszály

elintézésére.

szellemesség és kitünó stílus jellemzik. Útleírásai
és levelei a legjelentsebbek. Ilyenek: Briefe über
ein schweizerisches Hirtenland (1782); Kleine
Schriften (1799—1801); Cber NatíonalbUdung
(1802) Voyage sur la scéne des six demiers livres
de l'Énéide (1804) L'homme du Midi et du Nord
(1824); Briefe an Matthisson (1827); Briefe an
Friederike Brun (1829). Életét megírták Steinlein
(1860) és Morell (1861).
Bontakozás, a csapat kijövetele valamely szorosból és egjidej átmenete szélesebb alakzatba.
Bontesd (azeltt Buvtyesd), kisk. Bihar \Tn.
belényesi j.-ban, (i9io) 655 oláh lak., u. p. és u. t.
;

;

:

Szudrics.

BoBtó akadály, 1. Házassági akadály.
1898—1901).
Bon ton (franc, e^jtad: bon ton, eredetileg a. m.
Bonsdorffit (ásv.), a Cordierit elváltozás! terméke, Finnországban (Abo mellett) lelik. AuraUt- jó hang), az a csiszolt modor, mely megóv attól,
hogy jobb társaságban az ildomosság ellen vé^
nak is mondják.
kelléke, hogy senki saját személyét elBon sens (franc, egtsd-. bon ssás) a. m. józan sünk.
térbe ne tolja és a társaságban kerülje a túlzott
elme, természetes ész.
Bonsignori, Francesco, olasz fest, szül. 1455 udvariasságot, távollevk megszólását stb., de
körül Veronában, megh. 1519 júl. 2. a Verona azért simulni kell mások gyengéihez. Tágabb érmelletti Caldieroban. A Liberale da Verona tanít- telemben a B. az illem, tapintat és elkel szokávánja, késbb a Mantegna és a velenceiek hatása sok foglalatja. Hosszú ideig a francia szokások
alá került. Veronában, Velencében és mint a Gon- utánzása tette a B.-t. Már az ókorban találunk az
zaga-család udvari festje Mantovában mködött. ildomosság bizonyos társadalmi föltételeire vonatMüveit aprólékosan megfigyelt s élesen mintázott kozó útmutatásokat, tanácsokat Plutarchos, Seformák és tompa színek jellemzik.
mvei a neca, Lukianés mások mveiben. Rómában HeUoveronai községi képtárban (Museo Civico) látha- gabalus császár alatt egy nói szenátus határozott
tók. Számos arcképet is festett
a legkiválóbb a divatra s a társaságban való viselkedésre vovelencei szenátort ábrázol (1484) és a londoni Na- natkozó kérdésekben. A B. szabályai fölött a lovagkorban valóságos minne-törvényszékek döntional Galleryban van.
Boiis ofttces (franc, ^>tsd: bon soffisi) a. m. jó töttek. A középkorban Alfonsusnak Disciplina
szolgálatok, a nemzetközi jogban olyan államok clericalis mvét, mely az illemszabályokkal fogtevékenysége, amelyek viszályon kívül áUva, lalkozott, a Phagifacetns és egy sereg német tana barátságos elintézést elmozdítani igyekeznek. költemény követte. A franciáknál Blois Róbert
A B. nemzetközi jogban ép oly fontos tényez, Chastiement des Dames; Montaigne essai-i sok
mint a nemzetközi udvariasság (conrtoisie Inter- idetartozó részt tartalmaznak. A spanyoloknál
nationale, 1. o.). A B. a barátságos közbenjárás Grácián Baltasaronak Oraculo manuál, y arte
(L 0.) egyik esete. Azeltt megkülönböztették a de prudencia (melyet Schopenhauer fordított
módiationtól (1. o.), a közvetítéstl. Ezt a meg- németre) mve, az újabb német irodalomban
különböztetést nem lehet élesen keresztülvinni. Knigge és Kari aus dem Winkel kézikönj-vei
A hágai békeértekezleten létrejött két egyez- nagyon elterjedtek Ebhart, Der gute Ton in allén
mény a nemzetközi viszályok békés elintézése Lebenslagen (13. kiad. Leipzig 1896) AddféLs,
tálcában a B.-t és a médiationt egj'befoglalja. Lexikon der feinen Sitto (9. kiad. Stuttgart 1900)
Szttoégesnek tartják az eg>'ezményeket aláíró stb. foglalkoznak azzal, hogj- mi illik ék mi nem
hatalmak, hogy a viszályon kívül álló államok a illik jó társaságokban. Nálunk régebben Sasku
viszályba keveredett államoknak jó szolgálatai- Károly írt illemtant újabban Ágai Adolf Nem
kat vagy közvetítésüket felajánlják, ezt még az illik és Kalocsa Róza Az illem köny\'e c. mve
ellenségeskedések folyamata alatt is megtehetik részesült közelismerésben.
8 az ily ajánlkozást nem szabad barátságtalan
Bontoax (ejud: bontú), Eiigéne, francia bankár,
cselekménynek minsíteni. Természetesen a vi- szül. 1824., megh. 1904 máj. 26. Cannesban. A
szályba keveredett államok is igénybe vehetik a párisi megyetemen végezte tanulmányait, több
viszályon kívül álló állam vagy államok jó szol- vasútnál szolgált, azután az osztrák államvasút
gálatait vagy közvetítését. A jó szolgálatoknak vezetjéül hívták meg, majd a Déli vasút vezérvagy közvetítésnek felajánlása vagy igénybevé- igazgatóján^ választották meg. Emellett, a
tele csak tanács jelentségével bir, kötelez ereje Rotl^hild-csoport pénzének támogatásával menincs. Az elbb említett hágai egyezményeket rész spekulációkba bocsátkozott, melyekben 1873.
aláíró hatalmak abban is megegyeztek, hogy vagyonának legnagyobb részét elvesztette. Ekkor
ha a körülmények megengedik, barátságos hatal- visszatért Parisba, ahol, miután a Rothschildmak jó szolgálatait vagy közvetítését veszik házzal ellenséges viszonyba került, a legitimissatser

(2.

kiad. u. o.
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ták és klerikálisok pénzével 1878. megalapította Orvosnövendékböl pap lett a zenét szinte mester
az Union Générale bankot, mely az osztrák Lán- nélkül tanulmányozta oly sikerrel, hogy 1887 óta
derbankkal is üzleti összeköttetésbe lépve, kez- Buff alóban karnagy. Ének- és zenekari stb. mvei
detben fényes üzleteket csinált, több magyar- a 70-et meghaladják.
Bonvivant (franc, ejtsd: bonviváS) a. m. viországi, továbbá a szerbiai vasútvonal építését
is végezte; de 1881. a Rothschild-házzal való ver- lágfi, ki az élet örömeit élvezi színpadi nyelven
seny következtében nagy veszteségeket szenve- az ennek megfelel szerepkör jelzése.
Bonwetsch, Gottlieb Nathanael, evang. teodett 8 1882. megbukott. B.-t 1883. 5 évi fogságra
ítélték, de a büntetés elöl külföldre menekült. Vé- lógus, szül. Norkában (Oroszország, szaratovi
dekezésül a L' Union générale, sa vie, sa mórt, son kormányzóság), 1848 febr. 17. Tanulmányait
Dorpatban és Göttingenben végezte. 1891 óta a
programme c. röpiratot adta ki (Paris 1888).
göttingeni egyetem rendes tanára. Mvei Dia
Bontuku, 1. Bonduku.
Bonam (lat.) a. m. jó. Cui bono ? mi jó há- Schriften TertuUians nach der Zeit ihrer Abramlik belle, V. kinek a kedvéért, kinek hasz- fassung untersucht (Bonn 1878) Die Geschichte
nál?
Summum B., a legfbb jó.
Bona, des Montauismus (Brlangen 1881); Kyrill und Mejavak.
B. communitatis, közvagyon B. do- thodius, die Lehrer der Slawen (u. o. 1885);
B. immobüia, fekv javak Hippolyts Schrift über den Antichristen (1895);
tcdia, hozomány
B. minorum, kiskornak jószága; B. mohilia, Das slawische Henochbuch (Berlin 1897); Hippolyts Werke I. (1897) Studien zu den Kommeningó javak B. vacantia, gazdátlan birtok.
Bonum íidei (lat.), 1. Bona matrimonii.
tárén Hippolyts.zum Buche Dániel und HohenLíed
Bonns (lat., jó), Angolországban a pénzügyi (Leipzig 1897). Kiadta Kurtz Kirchengeschichte
mveleteknél és részvényes vállalatoknál elért ju- c. mvét és (Seeberggel együtt 1908-tól) szertalék vagy fölös osztalék. Ugyanott és Észak- keszti a Studien zur Geschichte der Theol. u.
Amerikában B.-nak nevezik a munkásoknak ré- Kirche és (1907-tl) a Neue Studien z. Gesch. d.
szesedését is valamely vállalat tiszta nyereségé- Theol. u. Kirche c. folyóiratot.
Bonyák, kún vezér, 1096-ban Kievet ostroben. L. Osztalékos bérBonus eventus (lat., a. m. jó siker), a ró- molta, 1099. pedig a Könyves Kálmán királyunkmaiaknál eredetileg a termés sikerének istene tól ostromolt Przemysl felmentésére vállalkozott.
utóbb azonban a f öldmlvelés háttérbe szorulásá- Több oldalról támadva a magyar tábort, Kálmán
val bármiféle ügy szerencsés kimenetelét neki hadát széjjel verte.
tulajdonították. Ábrázolásában egy rokonjelleg
Bonyha, kisk. Kis-Küküll vmegye dicsszentgörög istennek, AgathodaÍ7non-nak a Capito- mártoni j.-ban, (i9io) 1309 magyar és oláh lak.,
liumra került két szobrát vették alapul s ezért vasútállomás, postahivatal és telefonállomás a
búzakalászt és mákvirágot adtak kezébe.
gróf Bethlenek si kastélyával és mintagazdasáBonns vir semper tiro, lat. közmondás, gaival. A községtl K.-re emelked lapos dombon
a. m. jeles férfi mindig kezd marad, Martiaüs hajdan kolostor állott.
epigrammáiból (XII, 51), hol abban az értelemBonyhád, csinos nagyk. Tolna vm. völgységl
ben fordul el, hogy a jó embert könny meg- j.-ban, (1910) 6462 német és magyar lak. Székhelye
csalni, mert mindig gyermeki módon jóhiszem a völgységi j. szolgabírói hivatalának, van járás;

;

:

—

;

—

—

—

;

;

;

;

;

s/okott lenni.

Bonvalot, Pierre Gábriel, francia utazó, szül.
Bpagnebanl853júL-ban.Geográflaistudiumokkal,
különösen Közép-Ázsiára vonatkozólag foglalkozott sokat. 1880-ben Ujf alvy tanárral a francia
kormány megbízásából Ázsia belsejébe ment. Munkái Bn Asie centrale de Moscou en Bactriane
(1884) du Kohi8tanálaCaspienne(1885). 1886-ban
újra Közép-Ázsiába utazott, 1887. tért vissza s
megírta Du Caucase aux Indes h travers le Pamir
(1888)c.munkáját.l 889-ben Henrik orleansi herceg
kíséretében indult el Tonking felé, ugyanazon év
okt.lO.értekKurlába.akövetkeznekfebruáriusában elérték a Tengrinort, ahol tibetiek feltartóztatták ket. Hét hétig hasztalan alkudoztak, hogy
Lhasszába bemehessenek s kénytelenek voltak útjukat K. felé folytatni így jutottak 1890 szept. 12.
Jünnanon át Hanoiba, Tonking fvárosába. Nov.
31. B. a herceggel Parisba visszaérkezett, ahol
nagy kitüntetéssel fogadták ket. 1897-ben kereskedelmi politikai célból Abesszíniában volt. Mvei
En Asie Centrale (Paris 1885, 2 köt.) De Paris au
Tonkin á travers le Tibet inconnu (u. o. 1892).
Bonvicino, Alessandro, olasz fest, 1. Moretto
:

;

;

;

;

da Brescia.
Bonvin (ejtsd:

bonveen),

bírósága, telekkönyve, adóhivatala, kir.közjegj^zösége, ág.ev. algimnáziuma, iparos-tanonciskolája,
takarékpénztára és többféle egylete tejszövetkezete, olajgyára, gzmalmai, ecetgyára, vasúti állomása, posta- és táviróhivatal és telefonállo;

más. Közelében régi templom romjai vannak.
Bonyhádi-c5a/á5, 1. BerezelBonyhádi szarvasmarha. Tolna vmegyében
létesült tájfajta. Az ott honos, régebben is vöröstarka szín szarvasmarha évtizedek óta simmentáli bikákkal lett keresztezve, sígy ma már elég'
jelleggé alakult ki, melynek színe vörös tarka, feje, háta, végtagjai többnyíre fehérek.
Jó tejel. Évi tejátlaga 2000 1., de vannak egyedek, amelyek 3000 l.-nél is többet adnak. Újabbi
idben tehenei fleg lefej tehenészetek részére
nag5'on keresettek.
Bonyhádvarasd, kisk. Tolna vm. völgységi
j.-ban, (1910) 686 német ós magyarlak. ;u.p. Kís-

egyöntet

dorog, u.

t.

Bonyhád.

Bonyodalom, csomó

(esat.).

Elbeszél

s

drámai

mvekben az összeütközés, az ellentétes érdekek
harca. A hs küzd az útjában álló akadályok s
ellenfeleinek az övét keresztez törekvései ellenében. A B. szövése egyszerbb, vagy bonyolódot-

Lvdtüig, elnémetesedett tabb lehet. Ez a költ leleményességén kívül a
tárgytól s a mfajtól is függ. Bár szabályokat

svájci zeneszerz, szül. Sídersben 1850 febr. 17.

;

-

Bonyolódott

Booth
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nem

lehet felállítani, a vígjáték általában szövevényesebb B.-t tür meg, miut a tragédia. A regény is inkább szereti a bonyodalmasabb szövést.
L. Bonyolódott.
Bonyolódott (eait), az a regény, eposz, vagy
gerincét alkotó födráma, melyben a költ a
cselekvényt elágazó mellékeselekvények által
teezi gazdagabbá. Ennek a törekvésnek a mü egységére való tekintet s az áttekinthetség követelménye szab határt.
Bonzok, a buddhista papok neve Japánban, Kínában és Hátsó-Indiában, a kínai fanseng szó
japános kiejtése botui (indiai lelkész) v. a fasseból keletkezett japán bozi (japán törvénytudó).
Egy hatalmas testület neve Japánban.
Booby. szi?et, 1. Bidn.
Booch-Árkossy Frigyes, könyvnyomtató és
nyelvtudós, szül. Landsbergben, megh. Lipcsében
1902 nov. 22., 70 éves korában. 1848-ban Lipcsébl Pestre került s Kozma Vazul nyomdájában
dolgozott. A szabadságharc kitörésekor katonának állt be s kiváló tehetségeinél fogva hamarosan fhadnaggyá lett. Mint ilyen részt vett Komárom védelmében. Ennek eleste után Európát
éveken át keresztül-kasul utazgatta s nagy nyelvismeretre tett szert, melyet késbb rendszeres
tanulmányokkal bvítve, az ötvenes évek vége
felé a lipcsei egyetemen doktorátust tett. Ettl
fogva mint nyelvtanító és nyelvtudományi író élt
Lipcsében. Munkái közül legnevezetesebbek magyar, lengyel, orosz és spanyol nyelvtanai.
Bookmaker (ang. könyves) az, aki fogadá-

m

:

sokat üzletszerüleg köt. A B. mködésének fterülete a lóverseny. Elre megállapítja az osztalékokat, amelyet valamely versenyz lóra, annak gyzelme esetén zet (ez az odds), s a fogadásról vtigy elismervényt (ticket) ad, vagy ha a
fogadás nem történik készpénzben, azt köny^'ébe
jegyzi be. Mködésükre az engedélyt nálunk a
Magyar Lovaregylet adja meg.

Boom (ang.,

eát«<i:

bum),

a tzsdenyelven rend-

kívüli áremelkedést, hausse-t, fellendülést jelent,

de jelenti a lármás reklámcsinálást is.
Boom, iparos város Anvers belga tartományban, a Ruppel jobbpartján, vasút mellett, (i»oo)
15,863 lak. ; tégla-, sör-, kötélgyártással és hajóépítéssel.

Boomer-sajtó (ang., ejtsd bame— ), könyöksajtó,
a nyomdaiparban nyomtatványok simítására
:

használják.

Boone (etjtsd: bun), város az ugyanily nev counJowa amerikai államban, vasút mellett,

tyban,

8880 lak. élénk iparral és szénbányával.
Boone, Jean, egjházi író, szül. 1794 nov. 1.
Poperinghe-ben (Belgium), megh. 1871 febr. 2-án
Brüsszelben. 1815-ben lépett a Jézustársaságba.
(1900)

;

Állandóan lelkipásztorkodással foglalkozott, késbb a brüsszeli kollégiumnak rektora lett Alapítója az örökimádás egyesületének Belgiumban.
Számos apologetikus (Attach. á lÉglise stb.) és
aszkétikus irata van (Les mauvais livree ; Instr.
SUT la piété, l'ador-perpét., la fréquente comm.
stb.), amelyek számos kiadást értek és más nyelveidre is lefordíttattak.

Boone

(ejtsd

:

bún),

Richárd, amerikai pedagó-

gus, szül. Spiceland-ben (Indiana) 1849 szept. 9.
A pedagógia tanára volt 1886— H3-ig azindianai
állami eg>-etemen, 1893. a Michigan Normál College elüljárója s 1899. Cmcinnati közoktatás-

ügyének

emelén

superintendense

Megírta Indiana

nek

Tevékenysége

lett.

hatott az amerikai közoktatás ügyére.
s az

Egyesült^Államok neveléséScience of Bducation

történetét, továbbá:

(New York

1904).

Booneville (ejtsd: búnviii), Misszuri északamerikai állam Cooper conntyjának székhelye, a Miszszuri jobbpartján, (1900) 5801 lak. Környékén gazdag ólom-, szén-, márvány- és vasbányák vannak. B.-t Boone Dániel alapította. Itt gyzte le az
unionisták serege a konföderáltakat 1861 jún. 17.
Prajrer (ang., ejtsd búic
Bocs, Heinrich, svájci történetíró, szül. KanBook of
of kommon préer), közímádságos könyv, az angol ál- stattban 1851 jún. 14., a baseli egyetemen a kölamegyház ágendás könyve, melyet 15 i9. egy zépkori történet tanára. Munkái: Die WehrCrammer (1. o.) elnöklete alatt püspökökbl és pflicht im fránkischen Reich (Basel 1875) Ge-

Common

:

;

teológusokból álló bizottság szerkesztett össze és
emeltetett a parlament által törvényerre. A római katolikus Uturgiához nagyon is közel álló
javaslatot 1552. református, 1559. közvetít szellemben dolgozták át, míg késbb a Stuartok az
anglikán egyház magasegyházi pártjának érdekében tétettek a B.-en többnemü változtatást.
Hosszú idkön át aztán, Részen a legújabb
korig, az 1662. évi revízió állott érvényben,
amelyen 1859. és legutoljára 1872. tettek némi
változtatásokat. V. ö. Procter, A History of the
B. iLondon 1892, 19. kiad.) ; újabban átdolgozva
Frere által 1901.
Boole, George, angol matematikus, szül. Lincolnban 1815 nov. 2., megh. 1864 dec. 8. Cork-ban
a Queen's College tanára volt. Sok értekezésen
kívül két jeles müvet irt a differenciálegjenletekrl és a véges különbeégek elméletérl. Bölcsészeti
eszméit ily cím müvében foglalta össze An inveetigation on the lows of Thought, on wich are
founded the mathematical theories of logic and
:

probabilities (1854).

schichte der Stadt Basel im Mittelalter (u. o. 1877}
Thomas u. Félix Platter(Leipzig 1878); ürkundenbuch der Stadt Aarau (u. o. 1880) Urkundenbuch
der Landschaft Basel (u. 0., 3 köt.) Quellén zur
Geschichte der Stadt Worms (1886—91, 3 köt.);
Vischerrel kiadta a Basler Urkundenbuch oklevélgytljtemény 11 L kötetét (Leipzig 1880—
1883) Geschichte der rheinischen Stadtekultnr
(1897—1901, 4 k.); Geschichte der Freimaurerei
;

;

;

2. kiad. (1906).

Boosenborg,

Boossee

1.

Rüdesheim.

(növ.), 1.

Cola-

Bootes (Arktophylax, medveörzö), csUlagkép
az ég É.-i felén, mintegy 140 szabad szemmel lát
csíLÍaga a vöröses fény Arkható csillaggal.
turusz. Hyginus szerint B., helyesebben Philomélos, lason és Demeter 11a feltalálta az ekét, miért

F

t anyja ekével és ökörfogataival ^ütt B. (ökörnéven a csillagok közé helyezte.
(ojted: búz), 1. Edtcin, amerikai színész,
szül. Baltimoreban 1833 nov. 11., megh. New
Yorkban 1893 jún. 7. 1864-ben és 1883. Európá-

hajtó)

Booth
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Boothia Félix
ban

is

nész

vendégszerepelt. Kiváló Shakespeare-sziaz amerikai kritika véleménye sze-

volt, aki

Macbeth szerepében minden eldjén

rint

túltett,

még a híres Keanen is. Sokat magasztalt szerepe
volt még III. Rikárd, melyben mint 16 éves ifjú
elször lépett színpadra.
2. B., John Wilkes, amerikai színész, az elbbinek öccse, szül. 1839. Bel- Airben. Nevét az tartotta
fenn, hogy 1865 ápr. 14. Lincoln Ábrahámot, az
északamerikai köztársaság elnökét örültségi rohamában megölte. Üldözi Bowling Greennél
(Virginia) utóiérték s agyonltték.
3. B., WiUiam, egy angol vallási szektának,
az «Üdv hadseregé »-nek alapítója, szül. Nottínghamben 1829 ápr. 10. Elször államegyházbelí,
majd 1844— 61-ig metodista pap volt, késbb a
vidékrl Londonba vonulván, 1878. megalapította az «Üdv hadseregét)) (1. o.), melynek
maga a generálisa, legidsebb fla a vezérkar fnöke, s egész családja e vallási szekta buzgó
harcosa lett. Kiterjed e mozgalom egész Angliára
és Walesre, a brit gyarmatokra, s Európa és Amerika igen nagy részére is. B. a maga eszméit nemcsak szóval és tettel, de irodalmilag is terjesztette. Müveiben, amelyek közt legérdekesebb az
In darkest England stb. (A legsötétebb Angliában .) c, fként az alsóbb néposztályok szociális
emelésének kérdéseivel foglalkozik. Az utóbbi
években nagy agitácionális utazásokat tett Dél.

.

Afrikába, Ausztráliába, Indiába s az európai szárazföld több országába. Genfbl 1892 nov. kizték, London városa ellenben a «szükséget szenved néposztály érdekében erkölcsi és szociális
téren kifejtett tevékenységéért)) díszpolgárává
választotta meg az^öreg generálist.
Boothia FeUx, Észak-Amerikának É.-ra legmesszebb kinyúló félszigete, a Boothia-öböl, a
Franklin-, Ross- és Bellot-szorosok közt. 1831-ben
Ross János fedezte föl, aki az Adelaide -foknál az
é. sz. 70«5' 17' és a ny. h. 96«46'46" alatt találta

meg a

—
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föld É.-i mágnessarkát.

Bor

zelebbi viszonyba, s ennek ajánlatára 1821. rendkívüli tanárrá nevezték ki a berlini egyetemre.
1822-ben az ottani tudományos akadémia tagja,
1825. a keleti irodalom és egyetemes nyelvészet

rendes tanára lett. Messze kiható s egyik nyelvkört a másik után elfoglaló buzgó tevékenysége
eredményeit 1833 óta ily cím fmunkájában
Vergleichende Grammatik des
foglalta össze
Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Gothischen u. Deutschen (Berlin 1833—
52, 6 köt, 3. kiad. 1868—71, franciára és angolra
is leford.). Emellett Ausführliches Lehrgebáude
der Sanskritsprache cím terjedelmes munkát
a Grammatica eritica
irt ehhez járultak még
linguae sanscritae (1829—32) és Kritische Grammatik der Sanskritsprache in krzerer Fassung
:

:

;

1834, 4. kiad. 1868). Glossarium Sanscritum
(u. o. 1830, 3. kiad. 1866) összehasonlító nyelvtanát ügyesen kiegészít glosszáriumot adott. Összehasonlító nyelvtana folytatásául a következ müveket írta Über die keltischen
Sprachen (1839) Über die Verwandtschaft der
malayisch-polynesischen Sprachen mit dem Indogermanischen(u. o. 1841); Über die kaukasischen
Glieder des indo-europáischen Sprachstammes
(1847, az utóbbi két munka azonban teljesen el
volt hibázva) Vergleichendes Accentuationssystem (u. 0. 1854) Über das Albanesische in seinen
verwandtschaftlichen Beziehungen (u. o. 1855) stb.
1866. számos tanítványa és tisztelje ünnepet ült
a Konjugationssystem 50. évfordulója emlékére,
s ekkor a német fejedelmek s az egész világ nyelvészeinek adakozásaiból létrehozták a nyelvészeti
célokra szolgáló B. -alapítványt. V. ö. JDelbrück,
Binleitung in das Stúdium der indogermanischen
Sprachen (5. kiad. Leipzig 1908); Lefmann, Franz
B., sein Lében und seine Wissenschaft (Berlin
(u. 0.

cím müvében

:

;

;

;

1891—97).
2.

B.,

nagy,

Wühelm, német hegedmvész és karMannheimben 1863 nov. 4. Lipcsében

szül.

tanult;

frankfurti opera-korrepetitorból

(1886)

Bayreuthban lett Mottl karnagy helyettese, 1889.
a mannheimi konzervatórium tanára, egyszer(Kalifornia).
smind zenekritikus. 1900-ban saját zenei fiskoBootle (ejtsd: butti), county-borough Angliában, lát alapított. A kamarazene ápolása sokat kö5 km.-nyire Liverpooltól, az Ir-tenger partján, szönhet neki. 1907-ben a bécsi (1909 újévkor álla(1901) 58,556 lak.; hajóépítéssel, jutaszövkkel,
mosított) híres régi konzervatórium igazgatá-

Boothit

víztartalmú rézszulfát, egy hajlású, többnyire vaskos, kék ; lelhelye Calaveras
(ásv.),

vasöntökkel, élénk kereskedéssel és tengeri für-

sát vette át.

Boppard (a rómaiak Baudobriga- ja), város Koba Hydrocharitaceae (Bé- lenz porosz kerületben, a Rajna balpartján, vasút
katutaj-fólék) család génusza, melynek 8 faja mellett, (1905) 6583 lak.
szöUö- és gyümölcsterAfrika tropikus részében és Madagaszkáron él, az meléssel, dohánygyárral. Az egykori bencés apátegyetlen B. cordata Wall. azonban Birmában is ság Marienberg (20 m. a Rajna fölött) 1848 óta
elfordul s itt kultivált növény, fzeléknek eszik. vízgyógyintézet.
Vízi növény.
Bor. Bor elnevezés alatt az 1908. XLVIl. t.-c.
Bopaul, keletindiai állam, 1. Bhopal.
szerint nálunk az a szeszes ital értend, mely kiBopp, 1. Franz, német linguista, az indoger- zárólag a szllö levébl (szllmustból) erjesztés
mán összehasonlító nyelvészet megalapítója, szül. útján állíttatott el. A törvény természetesen
Mainzban 1791 szept. 14., megh. Berlinben 1867 megengedi azokat az eljárásokat, amelyek az okokt. 23. Keleti tanulmányainak befejezésére 1812. szer pincekezelés szempontjából sziikségesek,
Parisba ment. Itt Chézyvel, Silvestre de Sacyval hogy azonban e tekintetben kétség ne lehessen, a
ós Schlegellel érintkezett és nemsokára olkószíté törvény 2-4. §-aiban egyenként fel is sorolja,
úttör munkáját über das Konjugationssystem hogy min eljárások vannak a jelzett célból megder Sanskritsprache (Frankfurt 1816). Parisból engedve és min anyagokat szabad használni a
Londonba ment itt Humboldt Vihnos porosz kö- must, illetleg a borkezelésnél megengedett elvette! (kit szanszkrit nyelvre tanított) lépett kö- járások végrehajtására. Jó bort csak édes szöllödvel.

Boottia Wall.

(növ.),

;

:

;
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böl lehet készíteni némely helyen a szöUöt a tö- saccharomyces apiculatus (citromalakú élesztö)kén túlérni hagyják, mikor jobb, erösebb vagy félék, különösen az elsknek említettek mködédes bort készíthetnek belle. Éretlen szöllöból nek közre. Újabban, de inkább még csak kisérletgyenge és savanyú bor válik. A szüret ideje ná- képen, tisztán termelt fajélesztöket is kevernek a
lunk szeptember közepétl november közepéig musthoz, hog>- ezáltal a teljes és jobb erjedést
tart. Ahol a bor minségére ügyelnek, ott szü- elmozdítsák. Az erjedés fkép a must hmérséke
:

retkor az ép szöllö közíil a romlott és éretlen szöllt kiválogatják.
Fehé- bar készítéséhez a leszüretelt fürtöket
rendesen egészükben összezúzzák taposással, vagy
most már általánosabban szöllözúzókkal, szllmalmokkal. A türkölyös mustot rendszerint gyorsan, még édesen kisajtolják. Bizonyos esetekben
a törkölyös mustot V*— 2 napig kádban hagyják,
mieltt kisajtolják. A zúzáskor, taposáskor és
rajtoláskor nyert folyadék a must; ez világos
zoldessárga szín, zavaros, édes íz folyadék.
Néhány szöllfajta mustjának jellegzetes illata
van, ilyenek pl. muskotály, rizling, tramini, furmint, sanvignon, semillon stb. A must sokféle
anyagnak vizes oldata. A must összetételére, a
belle leend bor minségére befolyással van a
szöllfajta, a tkék kezelése, a talaj minsége és
fekvése, a klimatikai és meteorológiai viszonyok,
a bogyók érési állapota és egyéb körülmények
(pl. sz'óUöbetegségek, kártev állatok vagy növények pusztítása stb.). Fehér borok mustját rendesen faiiordókban erjesztik, nagy gazdaságokban
:

újabban cementhordókban, üveggel kibélelt eementtai'tányokban is. Az erjeszt edényt célszer
olyan készülékkel (erjesztöesövel, kotyogóval,
erjeszt akonával) ellátni, mely az erjedéskor fejszénsavat kiereszti a hordóból, de abba levegt be nem ereszt.
Vörösbor készítésénél a törkölyhöz mustot keU
erjesztenünk, tehát a szlllé a héjakkal és magvakkal, esetleg csutkákkal együtt erjed. A kék
szöllöfajták leve (kivéve az ügynevezett fest
szllét és néhány amerikai szöllöfajtáét) nem
vörös, hanem színtelen, miért is a legtöbb kék
szöllöböl fehér bort is készíthetünk. A kék szUhéjak festanyaga, melyet a must sava megpirosit, a mustban csak kevéssé oldódik, oldása tulajdonképen akkor kezddik, ha a mustban erjedése
folytán már alkohol keletkezett. Ezért és hogy a
takiilyböl csersavat és ^yéb vonatanyagokat is
kioldjon, kell vörösbor-készítésnél a mustnak okvetlenül a héjakkal és magvakkal egjTitt erjedni.
Némely vidéken úgynevezett kástélyos v. siller
borokat készítenek. Ezek világos vörös szín borok, melyeknek tulajdonképeni vörösbor jellegük
nincs, fehér és kék szöllök keverékébl készítik.
A vörösbor-készítésnél a törkölyös must erjesztése hordókban is történhetik, de rendesen kádakban erjesztik. Nyilt kádaknál ügyelni kell, hogy
a fölemelked törköly meg ne ecetesedjen, miért
is erjedés közben gyakran le kell nyomni
biztosabb az ecetesedés elkerülése végett ketts fenek,

ld

elbb vagy késbb indul meg és a ferjedés annál gyorsabban megy végbe, minél magasabb a hmérsék, rendesen 3—14 napig tart;
nagy, hideg helyiségben azonban tovább is. Az
alkoholos erjedés által a must összetétele nagyon
megváltozik. A legszembetnbb változást a cukor szenvedi. A mustban lév mindkét cukorféleséget az éleszt elerjeszti, mikor is bellük sokszerint

keletkezik. A cukor 95°/o-ából, majdrészben, alkohol (etilalkohol) ée
széndioxid (szénsav) keletkezik. Keletkezik továbbá az erjedésnél glicerin, kis mennjisógben
borost>'ánkösav, izobutUénglikol, ecetsav, oenantsav, esetleg kapronsav, kaprilsav, hangyasav,
amüalkohol, normalpropilalkohol, izobutilalkohol, aldehid és bazikus anyagok. A must azon
alkatrészei, amelyek nem erjedtek el, továbbá,
melyek az erjedésnél ki nem válnak, hanem a
borba kerülnek és az elbb az erjedésnél keletkezett valamint a törkölybl felvett anyagok (festanyagok, csersav stb.) adják a boralkatrészeket.
Az erjedésnél kiválnak a növényi nyálka, a gummi,
valamint a bork, fehérje és ásványi anyagok
egy része. A hemelkedéssel járó ferjedés és
ntána következ utóerjedés befejezte után, ha a
bor megtisztul, akkor a fehér bort seprjérl, a
vörös bort törkölyérl lefejtik s az utóbbiban maradt bort kisajtolják.
bor érése. Habár a mustot és bort minden állapotában lehet fogj'asztani, azért mégis a ferjedés befejezése után a bort nem tekintjük késznek. A bornak további kezelése által arra törekszünk, hogy a bor tiszta legj^en és ilyen is maradjon, színe, íze, zamata, illata, fajjellege minél
jobban kifejldjenek és tartóssá váljanak. Jól fejféle

anyag

nem egyenl

A

megérett bornak hmérsékváltozásnál,
vagyis ha melegebb helyre kerül, nem szabad

ldött,

újra erjedésbe jönnie, sem pedig, ha rövid ideig
levegvel érintkezik, megzavarodnia, ellenben jól
elzárt,

bedugaszolt palackban fektetve

hosszú

maradnia anélkül, hogy megzavarosodnék vagy benne üledék képzdnék. A bor érése
fahordóban megy végbe. Az érésnél ftényezö a
leveg oxigénje, de közremködnek a borban
lév mikroorganizmusok és a boralkatrészek egymásra való hatása is. Olyan újbor, melyet teljesen megtöltött, légmentesen elzárt edényben tarideig el kell

tunk, jellegét nem változtatja, újbor marad;
csakis leveg hozzájutása mellett érik a bor.
Savanyú mustból készült borok gjakran sokat

vesztenek savanyúságukból azáltal, hogy az üjborban lév almasavat bizonyos baktériumok
fedéllel ellátott kádakat használni.
(bac. malolacticus) tejsavvá és szénsavvá változA kisajtolt must, illetleg a törkölyös must tatják. Az ilyenkor mutatkozö szénsavfejlódést
rendes körülmények közt látszólag magától erje- gyakran utóerjedésból erednek gondolják. Ilyen
désnek indul, tényleg azonban a szöllöhéjakon változás többé- ke vésbbé majdnem minden borban
nagy számban lév és a szöllö összezúzásakor a végbemegj-, miért is tejsavat a legtöbb borban
mustba kerül élesztk okozzák erjedését. A bor találhatunic. A tejsav nem kellemetlen íz és
erjedésénél fkép a saccharomyces dipsoideus szaga nincs. Levegvel érintkezik a bor a fahor(tojásalakú, vagy tulajdonképeni borélesztö) és a dók likacsain át, még pedig annál nagyobb mér;
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tékben, minél kisebb a hordó, és a szükséges fejtések alkalmával. Fejtés után az újbor, ha a hordóban tiszta is volt, rendszerint megzavarodik s
éppen addig kell az újbort bizonyos idközökben
fejteni,

míg újabb

fejtés

után már

meg nem

za-

varodik, hanem tiszta marad. Az újbort kierjedése után 8—10 héttel lefejtjük seprjérl, másodszor áprilisban, harmadszor sszel, tél felé
fejthetjük. Második, harmadik évben legalább
kétszer fejtjük tavasszal és sszel, késbb évenként egyszer. Ha a bor érését siettetni akarjuk,
akkor többször kell fejtenünk és a borral esetleg
egyéb müveletet, szrést vagy derítést végezni.
Borszürésre nagyon sokféle készülékkel rendel-

kezünk, melyek bármely igényeknek megfelelleg választhatók meg. A fejtések alkalmával
visszamaradó aljbor vagy zavaros bor megszrésére leginkább az úgynevezett hollandi szröket
használják. Derítéshez használatos anyagok:
vizahólyag, zselatin, tannin, tojásfehére, tej, kazein, spanyolföld, kaolin. Bizonyos esetekben a
horfcénezése, valamint felmelegítése, ^as2;tóró,2íese
is szükségessé válik. Közönséges asztali és pecsenyeboroknál a hordókat folyton telve kell tartani, miért is azokat 2—4 hetenként ugyanazon
vagy hasonló borral feli kell tölteni, hogy pótoljuk az elpárolgott bort.
A must és bor javítása. A must összetétele a
különböz években az idjárás szerint nagyon
ingadozó. Ha a must nagyon savanyú, akkor rendesen kevés cukor van benne és ha ez elerjed, csak
kevés alkohol keletkezhet és az ilyen borok íze
nagyon savanyúnak érzik, amennyiben a kevés
alkohol nem födi a savanyii ízt. Kedveztlen
években ott is, hol különben jó borok teremnek,
a bor olyan savanyú és gyenge lehet, hogy élvezetre, fogyasztásra már nem alkalmas és forgalomba sem hozható. Nálunk ritkábbak az ilyen
évek, de elfordulpak (pl. 1902). Ausztriában, Németországban gyakoriabbak. Hogy ilyen években
is a savanyú mustból iható bort készíthessenek,
a musthoz cukrot adnak. Nálunk csak olyan must
cukrozása van megengedve, mely a klosterneuburgi v. Babo-féle mustmórö szerint 15 foknál
többet nem mutat és ez körülményes engedélykéréshez van kötve. A cukrozási engedély megadására V. megtagadására az a vincellériskolái igazgatóság, illetleg az a szöllszeti és borászati felügyelség illetékes, amelynek kerületében az
illet a cukrozást végrehajtani kívánja. Aki tehát
mustját cukrozni kívánja, tartsa jól meg a borhamisításnak és hamisított bor forgalomba hozatalának tilalmazásáról szóló 1908. XLVll. t.-c. 4.
§-ában és ezen törvény végrehajtása tárgyában
112,000/1908. szám alatt kiadott földmivelésügyi
miniszteri rendelet 16—25. §-aiban körülírt rendelkezéseket, mert ezek be nem tartása szigorú
btlntetést vonhat maga után. A törvény szerint
továbbá semmi körülmények közt sem szabad
musthoz hl.-kónt 4 kg.-nál több cukrot adni.

Meg van engedve a savanyú bornak

savtcda-

nitása szénsavas mész hozzáadásával. Gyakorlatilag csak 0*2— O'30/o savat tompíthatunk ilyen
módon le, mert ha több szénsavas meszet adunk
a borhoz, akkor kellemetlen, kesernyés sós izü
lesz. Hogy valamely borban a savtartalmat 0*1

—
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százalékkal csölckentsük, egy hl.-hez 66*7 g. tiszta
meszet kell adnunk.
A gyakorlatban legcélszerbben úgy segítünk
borunk valamely hiányosságán, elégtelen ersségén, színén stb., ha kell arányban házasítjuk,
vagyis keverjük olyan borral, mely a hiányt pótolja. Gyenge bort erssel, savanyút lággyal, világos vörös színt sötét vörössel házasíthatunk.
Déli országokban különösen az édes- és csemege
borokat szesz hozzáadásával rendesen ersítik,
nálunk azonban a bornak szesszel való ersítése
prácipitált, szénsavas

feltétlenül

elbb

tiltva

van a most érvényben lév,

idézett törvény által.

Borbetegségek és borhibák. Az asztali és pecsenyeborok nagyon érzékenyek és könnyen
bajuk lesz. Már keletkezésekor beteg vagy hibás
lehet a bor. Ha penészes szUbl készül a bor,
akkor barna törésre hajlik, vagyis színváltozás,
megbamulás mellett ersen megzavarodik. Ezen
hibájától a bort derítések és kénezés által javíthatjuk. Megecetesedhetik a bor már készítésekor,
vagy ha a hordót' nem tartjuk tele. Az ecetesedést a bacterium aceti nev mikroorganizmusok
okozzák azáltal, hogy az alkoholt ecetsavvá oxidálják, erre azonban csak akkor képesek, ha a
bor felületén elszaporodhatnak, tehát ha a törköly ös must vagy hordóban lév bor nagy felületen levegvel hosszasan érintkezik. Gyenge és új
borok felületén nem az eeetbaktérium, hanem a
borvirág, saccharomyces mycodermavagy myeoderma vini nev élesztöf éleségek szaporodnak el,
melyek a bor alkoholját elégetik szénsavvá és
vízzé és így a bort gyengítik, de máskülönben is
elrontják. Tejsavas és vajsavas erjedés mehet
végbe tisztátlanul kezelt borokban, vagy ha a
szll nagyon be volt sározva, végre ha az újbort soká hagyják seprjén.
bor rothadását,
különösen meleg pincében, az okozhatja, ha soká
marad a seprn, ugyanezen oknál fogva undorító
egérízvé is válhatik. Megkeseredik a vörös bor,
ha penészes szUbl készült. A bor nyulósságát
okozza a bacillus viscosus vini, rendesen lágy,
fiatal, teljesen ki nem erjedt borokban szaporodik el és ilyenkor a bor elveszti könny folyékonyságát és nyúlós lesz, mint az olaj vagy tojásfehére. A betegségeket a borban megszüntethetjük és haladását gátolhatjuk, ha a bort pasteurözzük, mert a borban lév mikroorganizmusok
elpusztulnak, ha a bort csak rövid ideig is 70—75

A

C-ra

felmelegítjük.

A

pasteurözést pótolhatja

némileg a kénezés. Ezen eljárások által azonban
romlott boron már nem segíthetünk, csak akkor
használnak, ha a betegség kezdetén, mikor a bor
még alig szenvedett általa, alkalmazzuk.
Penészes, dohos, hordószaguvá lesz a bor, ha
tisztátlan, penészes kádba vagy hordóba kerül a
must vagy bor. Fafzü lesz a bor, ha új, borbefogadásra kellképen el nem készített hordóba fejtik. Záptojá.9szagú\eaz& bor, ha az erjed mustba
kén kerül (pl. az oidium elleni védekezés alkalmával), vagy ha a hordóba kén jut és új bort fejtenek rá. Fekete törés lesz a bor, ha csersav
van benne ós aránylag sok vas kerül bele. Idegen íz és szagú lesz a bor, ha idegen anyagokkal érintkezik, st akkor is, ha szagos anyagokkal egy helyiségben tartjuk. Palackokban

:

—

Bor
lévö

borok

penészes

dugóktól penészlzüek
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és

szaguak lesznek.

Az asztali és pecsenyeborokon kívül vannak
csemege-borok (tokaji borok, spanyol, olasz,
g irög borok) ezek vagy édesek, tehát többkevesebb cukortartalmuak, vagy igen ersek. Az
édes cseraegeborok utánzatainak tekinthetjük az
északibb országokban déli országokból származó
mazsola felhasználásával készített édes borokat.
Az ú. n. ürmsborokat borból, befzött musttal és fszerekkel készítik. A gywnölcs-hoTOkat almából, körtébl, ribizkéböl stb. készítik.
Borból készítik a pezsgt és habzó bort, végre a
borpárlatot vagy konyakot. Végre a borkészítés
után visszamaradt törkölybl készítenek ú. n.
iörkölybort vagy csigert, lrét. (Ennek készítésére és felhasználására bortörvénjünkben igen
szigorú elírások és rendelkezések vannak.)
bor élvezete és liMása. A bor a legrégebben
ismert és legbecsültebb szeszes ital. Élvezeténél
mindenesetre az alkoholnak hatása érvényesül
els sorban, de a többi alkatrésznek, cukornak,
savaknak, csersa^'nak, illat- és zamatanyagoknak is nagy hatásuk van a szervezetre, úgy hogy
a bornak tényleg egészen más hatása van az emberre, mint a pálinkának. A bor élvezete mindenekeltt a képzeltehetséget élénkíti, ezért
bor élvezete után gyors a felfogás, élénk az
eszmetársulás s a beszélöképesség fokozódik. Az
érzéki szervek is könnyebben fogják fel a benyomásokat. Az izomer növekedik, a hang teltebbé,
erösebbó válik, fáradtság, bágyadtság eltnnek,
vidámság és jóérzés keletkezik, mely bút, bánatot feledtet. (Moleschott.) A bíráló képesség azonban veszít élességébl. Mérsékelt borivás
egész ílatal gyermeket kivéve
mindenkinek
csak hasznára lehet. Bizonyos betegségekben nagyon kitn ersít szer. Tidságban fogyasztva
azonban a bor árt, gyomorrontást, részegséget,
fáradtságot, álmosságot okoz. Folytonos rószegeskedés pedig delírium tremensre is vezethet.
Már a legrégibb polgárosult népeknél a bornak nemcsak a vallási szertartásokban, hanem a
polgári életben is, különösen ünnepi lakomákon
nagy szerep jutott. A bibliában írva vagyon, hogy
Isten Noénak vigasztalásul adta a bort. A régi
görögöknek és rómaiaknak, egyiptomiaknak külön isteneik voltak a bor tiszteletére (Bacchus,
Dionysius, Liber stb.). A legrégibb nép, melyrl
tudjuk, hogy bort készített, a fönieiaiak voltak
;

A

—

—
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k terjesztették a szUmívelést és borkészítést

a Földközi-tenger
nyolországba,

szigetein,

ahonnan azután Spa-

:
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hír azonban a tokaji bor csak a XV. sz.-ban lett
és különösen 1560 óta, mióta aszuborokat készítettek. Késbb már nevezetesek lesznek más vidékek, Erdély, Érmeilék, Ménes, Mátra vidóke,Tolna,
Baranya, Pozsony borai is. Mérhetetlen csapás
érte borgazdaságunkat a fllloxera pusztítása által.
Ezt a végzetteljes rovart elször Pancsován állapították meg és míg az 1881—85. évek átlagos bortermése 4563,000 hl. volt 84-8 millió
értékben, addig fképen e csapás következtében 1897. a
bortermelés 1.131,000 hl. volt, 428 millió
értékben. Azóta a kormány és a tulajdonosok óriási
áldozatkészsége folytán az elpusztult szUök
nagyrészt felújíttattak és sok új területet, különösen homokterületet szUvel ültettek be, úgy,
hogy most már több bort termelünk, mint a lÜloxeravész eltti idkben. Jelenleg legtöbb bort
termel országok: Franciaország, Olaszország és

K

K

Spanyolország.

A fbb borterm országokban az 1897—1909.
években átlagban következ bormennyiségek termettek (Babo-Mach)
:

_

Franciaországban
Olaszországban
Spanyolországban
Algériában
Ausztriában
Portugáliában
Magyar birodalomban
Oroíaországban
Német birodalomban
Chileben

SÍ. 836, 283 hektoliter

„

„

88.976,600
19.448,641
6.599,804
4.560,640
_
4.090,000
3.190,460
_.
2.682,000
2.628,205
2.590,000
Romániában ... ._
.. _. ...
2.154,770
Bulgáriában ... ._ ...
1.969,000
Törökbirodalomban
...
1.850,000
Argentínában
_. 1,439,000
Görögországban
1.432,500
Északamerikai Egyesült-Államokban
1.424,691
1.076 000
Svájcban
...

_

_

_

_

_

,

és szigetek még Szerbia,
Ausztrália, Tunisz, Fokföld, Korzika,
Kanári, Madeira és Azori szigetek, Uruguay, Peru,
Luxemburg, Mexikó, Bolívia és Perzsia.
Az 1895—1904. évi becslések szerint (Goldschmidt-Mainz) egy lakosra évenként a borfogyasztásból esik

Bortermel államok

:

Brazília,

Franciaorsaágban „
Görögorsságban
Bulgáriában
Olaszországban
...
Spanyolországban ...
Portugáliában
Svájcban ...

_

1860 Uter
109-5
104-5

_

_.

...

990

...

95'0
98*0

718
hVt

Romániában...
Szerbiában
Törökországban
_
Ausztriában és Magyarországban egyfitt
Német birodalomban

Belgiumban

..

Franciaországba,

_

...

_

35"0
20-8
15'9
6*8
5'4

.„

Olaszországba
Orosiországban
S'8
Dániában
_
Í-O
terjedt. A Szerémségben, Pannoniában Probus
8'0
Hollandiában
római császár honosította meg a szöllt és ekkor
1"8
Angliában
_
.^
fkép Görögországból kerültek hozzánk szölló1*4
Északamerikai Egyesfilt-Allamokban
0'9
Norvégiában
_ ...
„
fajok. Szt. István uralkodása alatt és után, a XI.
O'ö
Svédországban
„
sz.-ban már Olaszországból is kerültek ide vesszk.
Magyarország borforgalmára vonatkozólag állAz Árpád-házi királyok alatt már Magyarországnak számos vidékén készítettek bort; külö- janak itt az 1908. évre vonatkozó következ
nösebb hírben és becsben állott a szerémségi, adatok.
Magyarországba 1908. behoztak
szekszárdi,
szentgyörgyhegyi,
balatonvidéki,
somlói, soproni, ruszti, budai, aradi

szUók

bora.

bormustot

bort, hordókban
ersen terjedt bort,
palackokban
hazánkban a szUömívelés és alattuk már a tokaj- pezsg bort

...

hegyaljai borok mint kiválóak említtetnek. Világ-

_

Az anjouházi királyok

alatt

is

összegen

...

849,463 kor. értékben
14.885 q.-t
.
f
10.815,879
418,880 •
c
<
•
408,506
8,938
«
1,042.492
.
8,868 «
488,681

c

18.510.340

f

c

::

;

—
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Magyarországból 1908. kivittek
bormustot „. .bort, hordókban
bort, palackokban

pezsg

bort

..

...

„
...

190,144 q.-t 3.246,533 kor. értékben
.
«
788,585 «
23.711,251
»
»
7,562 «
839,382
'
3,082 «
«
443,808

T
Összesen ... 989,873 «
1
28.240,973
a kivitelbl a behozatalt levonjuk, marad
kiviteli többlet gyanánt 560,692 q. 15.730,643 K
értékben, vagyis összes terméstinknek kb. i/,j

Ha

része.

Összes forgalmunk majdnem teljesen csak
Ausztriával bonyolódik le, mint azt a következ
számok mutatják. 1908-ban bort hordókban be-

hoztunk

:

Ausztriából
Boszniából „
Olaszországból

_

...

Összesen

...

415,148 q.-t
360 «
1,849 »
231 n
240 «
222 (

Franciaországból
Spanyolországból
Görögországból
Egyéb országokból

170

«

418,220

«

Vagyis a vámkiilföldröl 2712 q. bort hoztimkbe.
1908-ban hordókban bort kivittünk
Ausztriába
Boszniába

_. 746,851 q.-t
15,466 «
21,539 «

_.

Német birodalomba
Svájcba
Oroszországba
,
Északamerikai Egyesült-Államokba
...
Egyéb országokba

Összesen

...

1,079
1,619
1,167

•

865

«

788,588

«

»
«

—

Bóra

a kivált bórt sósavas, majd tiszta vízzel jól
kimossák és közönséges hmérséken megszárítják. Az ily módon kapott bór zöldesbarna szín
alaktalan (amorf) por, mely csak elektromos ívfény hmérséken olvasztható meg. Fajsúlya 2-45.
Tiszta vízben csekély mértékben oldódik, de sókat
V. savakat tartalmazó vízben oldhatatlan. Klórral,
brómmal tztünemény közben egyesül, úgyszintén az oxigénnel is, ha a levegn hevítik. Magas
hmérséken a nitrogénnel bómitrogénné egyesül.
Salétromsav, koncentrált kénsav, úgyszintén a
királyvíz bórtrioxiddá oxidálja, hasonlóképen a
káliumhidroxid is. Érdekes, hogy az ily módon
kapott bór a megolvasztott alumíniumban oldódik, de a kihléskor kristályokban kiválik.
Kristályos bórt elállíthatunk úgy is, hogy bórtrioxidot aluminiumfémmel széntengelyben öszszeolvasztunk, a kihlt tömeget nátronlúggal
kiforraljuk, amikor is a kristályos bór visszamarad. A körülményektl függen a bór vagy
fémfénya, fekete lapocskákban, amelyek vékonyabb részeiken sötét vörös színben áttetszk,
vagy majdnem színtelen és a négyszög rendszerbe tartozó kristályokban kristályosodik. Ez
utóbbi kristályos féleségeket fényük és nagy keménységük miatt bórgyé^ndntoknak is nevezik.

Fajsúlyuk 2.5— 26; gyémántkeménységüek. A
legersebb savak is
kivéve a salétromsav
alig támadják meg oxigénben hevítve csak felületükön változnak meg. Klórgázban való hevítéskor tüztünemények között bórkloriddá alakulnak.
A kristályos bór e két félesége szén és alumíniumtartalmúnak bizonyult.
A geológiában a bór
és a bórsav egyike a petrogenetikai szempontból
fontos ásványképzö elemeknek, amelyek vulkáni

—

—

;

Vámkülföldre tehát csak 26,269 q. bort vittünk ki, termésünknek tehát 0'3Vo-át értékesíthetjük a vámkülföldön.
Bor. Árpád-kori magyar személynév, melyet a
108 nemzetség egyike is viselt s mint nemzetségnév a kara-kirgizeknél is megvan. Valószín
tehát, hogy a név török eredet s jelentése a. m. kitörések gzei és gázai közt kimutathatók.
Bora, Katharina ?;ow,Luther f ele8ége,szül. 1499
szürke, fehéres. Árpád genealógiájában Hunor
A Bor nemzetségbl szárma- jan. 29. Lippendorfban, régi, de szegény nemesi
fia ós Dáma apja.
házból; születése helye azonban bizonytalan,
zott Bánk bán is (1. o.).
Bor, helység az egyiptomi Szudánban az ó. sz. megh. Torgauban 1552 dec. 20. Azt tartják, hogy
6" 12' alatt a Bahr ad Dzsebel (Nilus) balpartján
anyja Haugwitz Anna volt. Kora ifjúságában a
dinkák lakják. Azeltt egy mudir és egyiptomi nimptscheni kolostorba (Grimma mellett) került,
ahonnét Luther közbenjárásával 8 más apácával
helyrség lakott benne.
Bor, Fieter, németalföldi történetíró, szül. együtt 1523 ápr. 4. megszökvén, Reichenbach
ütrechtben 1559., megh. Haarlemben 1635. Pö Fülöp városi írnok, utóbb polgármester házához
müve Oorsprong, begin ende Vervolg der neder- került Wittenbergben. Luther 1525 jún. 13. nül

—

—

:

landsche oorlogen, 37 könyvbl áll, s az 1559—
1692-ig terjed történetet foglalja magában. (Legjobb kiadása 1679. jelent meg Amsterdamban, 4
kötet.)

Bór. Háromvegyérték nem fémes (negatív)
11. A terméelem; kémiai jele B., atomsúlya
szetben szabad állapotban nem fordul el, hanem
csak a vegyületei, úgymint a bórsav (Toscaná-

=

ban), borax, boráéit, borókaiéit stb. Legelször
Gay-Lussac és 'Ihénard állították el amorf por
alakjában, a vízmentes bórsavnak (BgOj) fémkáliummal vastégelyben történt hevítése útján,
tlük függetlenül pedig Davy elektrolízis útján

el. A bórt legegyszerbben úgy állítják
el, hogy 10 súlyrész durva porrá tört bórtrioxidot (BjOs) 6 súlyr. nátriummal keverve izzó
vastégelybe tesznek, és 4—5 súlyr. megolvasztott konyhasót öntvén rá, befödik. Rövid id multán a megolvadt tömeget vasbottal fölkevervén,
óvatosan sósavval megsavanyított vízbe öntik és
állította

Luther halála után (1546 febr. 19.) Wittenberget elhagyta. 1548-ban ismét visszatért oda,
de 1552 nyarán a pestisjárvány miatt gyermekeivel együtt Torgauba ment, hol haláláig tartózkodott. V. ö. a Lutherrl szóló monográfiákat, továbbá Stein, Kath. v. B. (1886, 3. kiad.) BöhIhoma, Karinger, Káté, die Frau L.-s (1887)
tharina V. B. (1900) E. Kroker, Katharina v. B.
vette.

;

;

;

(1906).

Bóra, az

isztriai és

dalmát tengerpai*ton a he-

gyekrl lecsapó hideg,száraz szél, mely
Fiume, Zengg vidékén mint ÉK. és ÉÉK.-i

Triest,

szél is-

meretes. A Fekete-tenger partján Novorosziszk
orosz kikötben is megállapították a B. jelenlétét.
Keletkezésének feltételei egyrészt, hogy hideg
hegyvidék meleg tengerrel találkozzék, másrészt,
hogy a légnyomás a szárazföldrl a tenger felé
ersen csökkenjen. Ha tehát Közép-Európában a
légnyomás ersen emelkedik, v. az Adria délibb
részén barométeres depresszió van, rendszerint

.

—

Borabora
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a B. Alapjában a lerohanó lev^ö a B. eseis épp úgy felmelegszik, mint a fön alkalmával, csakhogy a magaslatról oly alacsony hmérséklettel indul el, hogy a tengerparton is még
aránylag hidegen érkezik le. A téli évszakban
fúj rövid, ers rohamokban (refoli), gyakran mp.ként 50 60 m. sebességei s oly ervel csap le a
tengerre, hog>' a porzó vízcseppek ködöt alkotnak a víz fölött (fumarea). A gj'engébb bóraszelet
kitör

tében

—

Boralja

tosításának. A B. különös helyettesítjét, esetleg
pótlékát képezik a kimérési v. elárusításl enge-

délyek után eg>'szer s mindenkorra

évenkint

v.

visszatéröleg fizetett illetékek.
Hazánkban a B.-t az abszolút korszakban az

1850 szept. 20. nyilt parancs hozta be. Kezdetben csak a 2000 lakoson felüli községekre szorítkozott, de már 1859. általánosították. Az alkotmány heljTeállítása után a B. több módosításon ment keresztül az italmérési jövedék behoborino-nak hívják.
Borabora (Bolabola), a Társaság-szigetek zatala alkalmával a bor kimérése és kismértékben elárusitása is további ú. n. italmérési adó alá
(1. 0.) egyike Taha és Tuouai közt.
Boracit, szabályos, tetraéderes hemiéderes ás- vettetett. E kétféle adót az 1893 jan. 1 életbelévány, mely apró benntt kristályokban terem. pett 1892. XV. t.-c. boritaladó néven egyesítette.
Színtelen v. fehér, gjémántfénjni, átlátszó. Ké- A jelenleg érvényben álló jog szerint(18ö7.XL VII.,
miai összetétele: magnézium-borát-klorid. Mal- 1892. XV., 1896. XXVI. és 1899. M. t.-c.-ek) a B.-t
lard, Baimihauer és Klein kimutatták, hogy a fizetni tartoznak: a szóllsgazdák, a borral nagykristályok rombos, két optikai tengely szubin- ban kereskedk, továbbá a vendéglsök, korcsmádividiumokból állanak. 265°- ra hevlt\e hirtelen rosok s általában mindazok, akik 56 l.-nél kisebb
izotrop lesz, lehlve megint ketts törés lesz. El- mértékben adnak el bort s végre mindenki, ki a
fordul gipszbe ós anhidritbe benve Lüneburg- beszedési körbe akár saját szükségletére, akár
nál (Nemetorsz.), kamallitban Stassfurt-, Leo- eladás céljából hozta be a B. tárgj'át. A B. tárpoldshall- és Douglashallnál (u. o.). A stassfxurti gyai : a bor, a bormust, szllcefre, gyümölcsbor
de csakis Budapesten
a borés más sótelepekben fejnagyságú gumók kevés és azonkíviíl
másodlagos vízzel (Stassfurtitl Ha sok vizet vesz sepr. A B. tarifája a községek népessége szea boré
fel, akkor sugaras halmazzá alakul (Parizit).
rint különbözképen van megállapítva
Boradó, az a fog\-asztá6i adó, melyet a borra 12 K 92 f és 8 K. 70 f közt, a bormusté 9 K 70 f
vetnek ki, és pedig rendesen nemcsak szllbl, és 6 K 52 f. közt váltakozik stb., a szllsgazhanem más gj-ümölcsbl készült, st mester- dákra kedvezményes tételek vannak. A B. beséges borra is. Mivel a borivás nem életszükség- szedése zárt városokban a f ogj'asztási adóvonalon
let, hanem inkább élvezet számba megy és bizo- a bevitelkor történik. Nyilt helyeken a pénzügyi
nyos fokú jólétet tételez fel, emellett pedig a bor- hatóság elssorban a B.-nak a községek által való
fogyasztás bortermel országokban elég jelenté- megváltását s ha ez nem sikerül, bérbeadását kökeny a B. teljesen jogosult s elég
bevételt teles megkísérelni s ha mindez nem vezet a kinyonyújtó eleme a fogjasztási adók rendszerének. mozott f ogj-asztás kell megadóztatására, ráutalja
Beszedésének módja különböz. Ahol nem terem a községre a B.-t, nukor is az köteles a megállaszöllö, ott a bort egj'szerüen vámmal adóztatják pított összeget beszedni és beszolgáltatni. Végs
meg a határon. Ott, ahol az országban benn ter- esetben kincstári kezelés alkalmaztatik. Zárt hemelik a bort, megadóztatása nehéz, mert a bort lyek a B. szempontjából Budapest, Pozsony, Zágszámtalan kisgazda szóUeje szolgáltatja s a forga- ráb. Minden más község vagy város nyilt helység.
lomban sincs kevés hel jtc összepontosítva. A meg- A B.-ból befolyt jövedelem 1908. 21.748,890 K
adóztatás itt a termelnél történhetik, esetleg a volt.
ffiíllóterület nagj-sága alapján
mi azonban naBóraíalak. A m. kir. államvasutak fiumei vogyon egyenltlenül hat
miért is célszerbb en- nalán, Lic és Buccari állomások között helyenként
nél a nyert s a pincében elhelyezett bor után a töltéseken a vágány mentén termés kfalakat
vetni ki az adót, bár a bejelentések kötelezett- építettek a bóraszéüiek kitett oldalon, hog>- a
sége s a készletek ellenrzése sok terhet ró a vonatok kocsijai felbontás ellen védve leg>'enek,
termelre, tov. a bor különböz értékének megfe- amire két ízben is volt eset a B. épitéee eltt.
lel arányos adóztatása is ilyképen el nem érhet. A falak a töltés koronája felett 270 méter magaTörténhetik a megadóztatás a bor elszállítása eltt, sak, fent 0-50, alul lOí m. szélesek és vakomikor is a szállítás bejelentend s a pénzügji kö- latba rakott terméskbl épültek Alapjuk száraz
zegek az indulásra kész bor után vetik ki és sze- terméskófalazat.
dik be az adót v. a szállítás végén, a pincébe való
Borig (Qöv.), a szllfürtnek költies neve.
helyezéskor, mikor is a vev fizeti meg az adót
Borágó (növ), 1. Borrago.
A fogyasztás idpontjához legközelebb jár a megBórák (Al-borák, arab, a. m. fényl, ragyogó),
adóztatás akkor, ha a kicsinyben elárusítás és ki- a mohamedán monda szerint gyorsröptü szárnyas
mérés után fizetend a B., mely esetben azonban paripa, melynek hátán tette meg Mohamed éjjeli
ép a nagyobb fogjasztó, a jobbmódú osztály ke- útját (mi'rádzs) Mekkából a jeruzsálemi szentélybe
rüli ki a megadóztatást, valamint felszabadul és Innen a hét egekbe szállását, ahol az
megelalóla a termel házi fogyasztása is. Nem lesz álta- zött prófétákkal találkozottNémely muszlim teolólános a B. akkor, ha a megadóztatás csak bizonyos gus ezt az éjjeli utazást és égbeszállást (melynek
helyekre, az ú. n. zárt helyekre való bevitelnél, alapja a Korán 17. fejezetének 1. verse) csakis
tehát kapuadó (1. o.) alakjában történik. Szokásos Mohamed álomlátásának magyarázza.
a B.-nál a megváltás, akár az egyes adókötelesekBoTa^a a. m. borsepr, borüledék. A fejtés alatt
nek, akár községeknek részérl a bérbeadás v. a lev bornak a hordó v. palack fenekén maradó
községre ráutalás szintén egyik módja a B. biz- zavaros része.

—

;

.

—

—
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—

—
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;
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;

Borani, galla néger törzs, 1. Bvorana.
Boranok, germán néptörzs, eredetileg a Visztula forrásainál. Hatalomra jutva, a gótok, urugundok és karpok tarsaságában sokszor betört a
római birodalomba. 253—255 Kr. u. hadjáratukban Trapezunt vidékét pusztították. Egyes írók a
buri törzzsel (1. o.) egynek veszik, de ez felettébb
kétséges.

Borás (ejtsd
tartományban

:

borósz),

város Blfsborg svédországi

a Viskaá balpartján, vasút

(Ián),

mellett, 15,215 lak.

;

pamut-, vászonszövéssel és

fehérítkkel; ásványvízforrással.

Borassus L., horpálma (növ.), a pálmák gónusza, melynek egyetlen faja a B. flabelliformis
L. Senegambiától a két Indiáig és a Szunda-szigetekig részint vadon, részint kultiváltan el van
terjedve, óriási fa, gyrsen izeit, belül fekete,
keményfáju törzzsel, tüskés nyél végén álló legyezöalakú levelekkel. Törzse kúpalakuan 30
m.-re is felnyúlik, átmérje a tövén 60, a levélkorona alatt már csak 30 cm. Levele 3 m. hosszú.
Indiai neve palmyra, afrikai változata a var.
aethiopum, a delehpálma. Kétféle virága különkülön növényen, 12—15. esztendejében jelentkezik egyszerre 20—30 gyümölcsöt érlel ez gyermekfej -nagyságú; taplós, azután leves húsában
három csonthéjas magva van. Mind a gyümölcse,
mind a magva, akár éretlenül, akár éretten, még
hozzá nyersen is, vagy különfélekép elkészítve
;

;

jóíz étel és sok millió ember tápláléka. De a
növény egyéb része is ételt vagy italt nyújt. Palántáját fzelékül eszik v. aszalás után összedarálják és kiszitálják a szingalézek így nyerik darájukat. A felntt B. gyökerének keményít tartalmából készül a valódi szágó. Himtorzsája fejletlen
végének levagdalt darabkáit kisajtolják, v. a törzsét magát megsebzik, hogy levét íoííátv.^áZmahor nev itaUá erjeszthessék.v. azonnal barna cukorrá (lontáruscukor) sríthessék. A torzsa buroklevelének rostjait megfonják, fiatal fehéres leve;

lére pedig írnak. Ilyen B. levelein irott, több régi

hindu könyvet riznek, melyeknek egyike a B.
dicsségét megénekelve 801-féle használatát sorolja el. Szép fekete, kkemény fáját az asztalos
és esztergályos dolgozza fel s azonkívül igen tartós építfa.

Borászat, a bor elállításának, kezelésének
tudományos alapon való gyakorlása. Borász, aki
a bor képzdését és kezelését ismeri, vele tudo-

mányosan

Borax
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foglalkozik.

Borászati kormánybiztos, a borászati ügyek
ellátására, fképen a flUoxera és más szUbetegségek ellensúlyozására, kiirtására és az új szöUötelepítésre tett intézkedések és az alkalmazott

szakerk ffelügyeletére

kiküldött kormánykö-

zeg.

Borászati Lapok.

A legrégibb magyar szUö-

1869 jún. 1. indult meg,
akkorwBorászati füzetek»címmel mint havi folyóirat Entz Ferenc dr., a budai volt vincellériskola
els igazgatójának szerkesztésében. 1887-ben
lett hetilap s ugyanekkor lett címe «B». Entz
után szerkeszti voltak Molnár István, Ordódy
Lajos, Engelbrecht Károly, Baross Károly s legújabban Drucker Jen dr. A Magyar szUsgazdák
országos egyesületének hivatalos közlönye.

és borgazdasági lap.

Borátok, ásványtani szempontból a termés állapotban található bórsavas sók. Kevéssé elterjedt
ásványok. L. Bórsavsók.
Borax (Tinkal, Tinkana, Swaga, Pounxa,
Nátriumtetraborát, Prizmás B., Náiriumpiroborát), NajB^OjlOHaO. E közönségesen B.-nak
nevezett só a borátok legfontosabbja. Elfordul
a nátronsalétrom földek szélein, Peruban és Bolíviában és oldott állapotban több indiai, tibeti kínai és perzsiai tó vizében különösen nagy menynyiségben a B. Laké (Kalifornia) és Pyramid
Laké (Nevada) vizéhen, melynek vize literenként
3"96 gr. B.-ot tartalmaz. Ezen vizekbl természetes
elpárologtatás által (nap heve) kikristályosodó B.-t,
mely kissé sárgás vagy zöldes szín, kevés földes anyagot tartalmaz és zsíros bevonattal bír,
nevezik a kereskedelemben Tinkalnak (Tinkana,
Swaga, Pounxa). Ezt a nyers B.-ot régebben Európában rafflnálták, még pedig ezt a mveletet elször a velenceiek végezték és ezért velencei B.nak is nevezték. A nyers B.-ot többféleképen szokták tisztítani, legáltalánosabban használatban
volt az az eljárás, hogy kevés mésztejjel keverték, hogy a zsíros részt eltávolítsák és azután
meleg vízben oldották, szrték és a tiszta folyadékból kikristályosították a B.-ot. Kaliforniában
a B.- tartalmú iszapot szárítják, azután kilúgozzák és az oldatból a B.-ot kikristályosítják
(Nevada B.). Nagy mennyiség B.-ot készítenek a
Toscanában nagy mennyiségben elforduló bórsavból és a különböz helyeken elforduló boronátrokalcitból. Bórsavból nagyon egyszer a
B. készítése, mert egyszeren a bórsavat forró
szódaoldatba öntjük, amíg az közömbösítve lesz
és azután az oldatból a B.-ot kikristályosítjuk.
Az így nyert B.-ot gyakran újból feloldják ós
;

nagy kristályokat készítenek. Németország B.szükségletónek nagy részét Hamburgban boronátrokalcitból (Na.CaBj09-l-8H,0)

állítják

el

olyképen, hogy a finoman megrölt ásványt kalcinált szódával és ketts szénsavas nátriummal
fzik, a lúgot szrprésen megszrik és az oldatból a B.-ot kikristályosítják. Az így nyert ú. n.
nyers B.-ot újbóli kristályosításnak vetik alá.
A természetes B.-kristályok 4:7°/o kristályvizet
tartalmaznak, nem teljesen tiszták, de sokkal keményebbek és erösebbek, mint a mesterséges B.kristályok. A melegítésnél a természetes B.-kristály szépen megolvad, a mesterséges B. -kristály
szétpattog. A mesterséges B.-ot eddig kizárólag
toscanai bórsavból készítették, csak újabban kezdik
a boronátrokalcitot felhasználni B.-gyártásra.
A kristályvíztartalom és kristályforma szerint
megkülönböztetünk prizmás B.-ot 10 molekula
kristályvízzel, ide tartozik a természetes B is és
oktaéderes B., mely 5 molekula kristályvizet tartalmaz. Prizmás B. NajB^Oj+lOHjO tartalmaz
36-6Vo bórsavat; 16-2o/o nátriumoxidot és 47-2»/o
kristályvizet. Színtelen átlátszó kristály, melynek fajsúlya 1"75, levegn csak felületileg malik
el, vízben és nedves levegn átlátszó marad és
már gyenge hevítésnél szétpattog.
100 gr. víz
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párologtatunk fehér, higroszkópikus, könnyen
oldódó por, melyet hashajtószemek használnak.
A B. név már az alchemistáknál is elfordul,
csakhogj- sokáig különböz sók és készítmények
megjelölésére, melyeket az arany forrasztására
használtak. Basilius Valentinus a XV. sz.-banmegemlíti a velencei B.-ot és Libavius 1595. annak az
magasabb hmérsékle- elállítását Tinkalból. 1702-ben Homberg fel<kalcinált) B. keletkezik
ten nyúlós és színtelen lesz és kihlés után szín- fedezte a bórsavat, 1747. Báron kimutatta, hogy
telen kemény üveget, az ú. n. B.-üveget képezi. a B. nátriumból és bórsavból áll. 1818-ban FranEnnek olvadt állapotban az a tulajdonsága van, ciaországban kezdték a B.-ot bórsavból elállítani.
Boraxgyöngy, 1. Borax.
hogy számos fémoxidot képes feloldani, minek
Boraxmész, 1. TJlexü.
következtében különböz színvé válik. Ezen tuBoraxsav a. m. bórsav (1. o.).
lajdonságát felhasználjuk a minöleges kémiai
Boraxtavak (geoi.), az olyan álló belvizek, ameelemzésnél, hog>' az egj'es fémek nagj'on kis
mennyiségét kimutathassuk, ez az ú.n.B. -gyöngy- lyekben NaCl és más sókon kívül még NajB^Oj
reakció. A B.-veg a levegn vizet vesz fel és (borax-tinkal) is foglaltatik. Ilyenek vannak fleg
Nyugat-Tibetben, Kaliforniában és Xevadában.
átlátszatlanná válik.
Az oktaéderes B. 5 molekula kristálj'vizet
Borax-tó, sekély tó Kalifornia amerikai állam
tartalmaz (kéreg-B., ékszerész-B., kalcinált B., Laké countj-jában, kb. 1 km* területtel; fölös
megolvasztott B. néven kerül a kereskedelembe). vize a Clear Lakebe ömlik fenekén borax-krisRendesen prizmás B.-ból készítik olyképen, tályokat találni közelében meleg (50**) források
hogy forró \izben való oldás által tömény olda- fakadnak.
tot készítenek, melynek a fajsúlya 126 és ezen
Boraxüveg, l. Borax.

Alkoholban teljesen oldhatatlan, vizes oldata
édeskésen alkalikus izú, lúgos kémhatású és nagj-obb hígítás mellett úgy viselkedik, mint a marónátron oidata, kicsapja a f émhidroxidokat és szalmiákból ammóniát fejleszt. Hevítéskor, nagy hólyagok keletkezése közben, a B. megolvad és kihlés után szivacsos, pelyhes, víztelen, égetett

;

;

;

;

oldatot

70—56°

Borb., növénynevek

C. között kristályosításnak vetik

A

bistályok nagyon ersen összennek és
kemény, eseng lemezt képeznek. SOSio/o kristáljrvizet tartalmaz és a kristályai keményebbek,
mint a prizmatikus B.-é. Fajsúlya ISI és a he^'ítéskor nem pattogzik szét, mint a prizmatikus B.
Vízben vagy nedves levegn átlátszatlanná lesz
és átalakul prizmás B.-á.
A B.-t a forrasztócs -elemzésnél kémszernek
használják fontos szerepe van a különböz forlasztásoknál és a vas hegesztésénél, mert a forrasztásnál keletkez fémoxidokat oldja és megvédi a fémek felületi oxidációját, ami által lehetvé válik a két fémfelületnek tökéletes összeforrasztása. Használják tiszta bórsav és különféle
borátok elállítására, továbbá flint-, strass- és tükörüveg készítésére üveg- és porcellánfestékek
elállitására, tlnomabb agyagárúk, máz elállítására és némely agyagárú-massza alkotó része
gyanánt. Az arany-forrasztáshoz is használják és
régebben ezért Chrysokollá-nak nevezték. Bórsav
ée kálium vagy nátriumsalétrom megolvasztott
keveréke még jobb ömleszt anyag, mint a B.
Használják ezeken kí\'ül a B.-ot a rézolvasztásnál
Dél-Amerikában (Quemason), a selyem hártyájának az eltávolítására, a festékiparban színnyomásra és ásvánji pácok lekötésére, bizonyos
vízben oldhatatlan festékek oldására, mint pótlóanyagot a tehéntrágyafrdkhöz, a kelmefestésnél és szennyes ruha tisztítására. Sellak B.-szal
alá.

:

;

(1.

nevének a

0.)

mellett

Maximinus Daja
Nikomédiában szenvedett vértanúhalált
Védszentje a bányászoknak, ersségeknek,

Borbála, szent és vértanú
alatt
(306).

Borbás Vince

rövidítése.
:

tüzérségnek stb. és segítségül hívták zivatarban,
tzben és a halál óráján. A képzmvészetekben
három ablakkal ellátott toronnyal, ágj-úcsvel,
pálmával v. szentségtartóval kezében van megörökítve. Legremekebb képe Velencében, a Santa
Maria Formosa templom egyik oltára felett van,
Pálma Vecchiótól. Francia hadihajókon képe a
lporos kamarák felett van, miért is azokat még
ma is Sainte-Barbe-nak nevezik. Ünnepe dec. 4.
Borbála, 1. lengyel királyné, Szapolyai István
nádor és neje, Hed\ig tescheni hercegn leánya
1512 febr. 8. ment nül Zsigmond lengj-el királyhoz, megh. 1515 okt. 2. Krakóban van eltemet\e.
Két leánya volt Hedvig, aki 1513 márc. 5. született s késbb Joakim brandenburgi választófejedelem felesége lett, s Anna, aki 1515 júl. 2. szül.
2. B; magj-ar királyné, 1. Ciliéi.
Borbála (azeltt Bárbura), kisk. Hunyad vm.
dévai j.-ban, 406 oláh lak., u. p. Marossolymos,
;

:

u.

t.

Boicza.

Borbáláin (növ.), 1. Barbarea.
Borbánd, kisk. Alsó-Fehér vm. alvinczi
(1910)

1262 oláh és magyar lak.

;

j.-ban,

u. p. ée u,

t.

Gjrulafehérvár.

Borbás, Kecskeméthez tartozó puszta Pestvízben oldva fimiszt, kazeinnel pedig sürú kon- Pilis-Solt-Kiskun \Tn.-ben, (i9oo) 553 lak,
zisztenciájú folyadékot szolgáltat, níely kitn
Borbás Vince, botanikus, szül. Ipolylitke paragasztóanyag. Használják a B.-ot a kályhák lócz községben 1844 júl. 29., megh. 1905 júl. 17.
összeillesztésénél, hogj' az agyagnak nagyobb Kolozsváron. Már mint egri tanuló az országnak
tartóssága legyen, molyok ellen (Blattá orientális), nagjobb részét beutazta. 1874— 75-ig Európa nevemint rothadást gátló anyagot, mint gyógj'szert, zetesebb botanikai intézeteit tanulmányozta.1880
külsleg szem víznek, belsleg pedig veeebajok- szén a budapesti egjetem magántanárrá habilinál húg>'kövek képzdése elten, kozmetikus cé- tálta a növényföldrajzból és az edényes növények
lokra, hajtisztításra és rózsamézzel keverve gom- rendszertanából. 1898-ban a budapesti egyetemen
bák elleni szeri.
címz. rendkívtíli, 1902. a kolozs\'ári egyetemen a
B.-bork C^H^O.BOK úgj' készül, hogy 2 s. r. növénjTendszertan ny. rendes tanára és 1903. a
B., 5 8. r. bork ós 15 s. r, vízbl álló oldatot be- növénykert igazgatója lett. 1870— 1905-ig874 köz-

;;
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leménye jelent meg magyar, latin v. német nyelven. Pontosabbak a következk I. Monográfiái
munkák Magyarország vadon term rózsáinak
monographiája (a M. Tud. Akadémia Mathem.
és Természettudományi Közleményeiben 1880,
latin nyelven; Adatok a sárga virágú szegfü:

:

vek és rokonaik systematicai ismeretéhez (u. o.
1876) egész terjedelmében megjelent németül is
(Berlinben 1877); A Jiazai í^ilobiumok(^vtékezések a Term. tudományok körébl 1879 A hazai
Roripák (u. o. mind a kett latinul 1879) Az
;

;

;

Aquüegiák rendszere

és földrajzi elterjedése (u. o.
1882) ,InulaeIIungaricae(Botam8Ghe Jahrbücherben (1887) Magyarország és Közép-Európa kakukfüveinek ismertetése (Akad. Közi. 1890) Magyarország meg a Balkán juharfái (Természetrajzi Füz. 1891) ; Hazánk meg a Balkán Hesperisei (Magy. Botan. Lapok 1902). II. Flórák és
növényföldrajzi munkák Jelentés az 1873. évben Bánság területén tett növénytani kutatásokról (Matem. Természettud. Közi. 1874) Arhe és
Veglia szigetek nyári flórája (u. o. 1877) Békés
vármegye flórája (1881) Budapestnek és környékének növényzete (Budapest 1879) Temesmegye
vegetatiója (Temesvár 1884) ; Vas vármegye nömagyar
vényföldrajza és flórája (1887—88)
;

;

:

;

;

;

;

;

A

homokpuszták növényvilága meg a homok-kötés
(Budapest 1886) Magyarország természetes flórájának tagosodása (Magy. orv. és term.-vizsg.
vándorgy. 1897) A Balaton flórája (A Balaton
;

;

eredményei, 2. köt., 2. rész, 2. szak.)
Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és edényes növényzete (Budapest 1900).
A tiazai szárított növényeknek nagy számban való
szétküldésével is jelentékenyen hozzájárult a hazai flóra ismertetéséhez s igen nagy herbáriumra
tett szert, mely jelenleg özvegye birtokában van.
Nevét több növény viseli. V. ö. Szinnyei, Magy.
írók I. Österr. Botan. Zeitschr. 188 (Knapptól)
Magyar Botanikai Lapok 1905, B. müveinek felsorolásával (Degentl); Növényt. Közlemények

tud. tanúim,

A

1

;

1906 (Thaisztól).
Borbátviz (Rinberbát), kisk. Hunyad vármegye puji j.-ban, (1910) 382 oláh és magyar lak.
sok nemes család innen ered. B.-röl a Pelága havasra (2506 m.), a Retyezát legmagasabb csúcsára
8 3 tengerszemhez szoktak kirándulni.
Borbeck, közs. Düsseldorf porosz kerület Essen

-

Borbonit

rász) a képesített mesterségek közé sorozta s így a
B.-ok és fodrászok ipartestületi kötelékbe, vagyis
a rendes iparszervezetbe tartoznak.
Borbély, 1. Lajos, szül. Csókán, Torontál vm.,

1843 dee. 1. A bánya- akadémiai tanulmányokat
a seLmeczi éspfibrami (Csehország) bánya-akadémiákon végezte. 1867-ben a pénzügyminisztérium bányászati osztályában hivataloskodott rövid ideig, azután az újonnan épített diósgyri
vas- és acélgyárnál nyerte gyakorlati kiképzését.
1870-ben külföldi acél- és vasgyárakban bvítette
ki ismereteit, Ausztria és Németország egj'-es
ipari centrumaiban. 1872-ben hazánkba visszatérve a salgótarjáni vasflnomító társulatnál kezdetben üzemvezet gyári mérnök, 1873-tól a gyár
mszaki igazgatója lett. 1881-ben a rimamurányi
és salgó-tarjáni vasmvek egj^esülése által létesült részvénytársulat összes ipartelepeinek
szaki vezérigazgatójává tette, megbízván
a társulati ipartelepek korszer átalakításával és újjászervezésével. Országgylési képviselvé történt
megválasztása után 1910 júl. havában az aktív
szolgálattól visszavonult, de mint a társulati
igazgatóság delegált tagja ffelügyeletét ezentúl
is gyakorolja a mszaki vezetés körül.
2. B. Sándor, pedagógus és nyelvész, szül.
Aranyosrákoson 1866. Tanulmányait Tordán,
Zilahon és Budapesten végezte. Elbb a tordai
algimnáziumnak,aztán a siketnémák váczi intézetének tanára lett. 1897-ben a siketnémák budapesti állami, s 1899. a siketnémák váczi intézetének igazgatójává nevezték ki. Ez állásban és
mint a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának eladója (1898— 1904-ig) élénk tevékenységet fejtett ki a gyógypedagógiai oktatásügy általánosítása, újabb intézetek létesítése, a
meglev intézetek továbbfejlesztése és a szakoktatás tökéletesítése érdekében. Elkészítette a
hazai siketnéma-intézetek egységes tantervét és
megszerezte az intézet részére az intézet alapítójának, Cházár Andrásnak, 3000 kötetes könyvtárát. Nagy irodalmi munkásságot fejt ki. Irt
tankönyveket, szerkeszti a Siketnémák Közlönyét,

t

m-

a Siketnémák Képes Lapját számos szakcikke
meg a Kalauzban, a Magyar GyógjT)aedagógiában, a Gyógypedagógiai Szemlében és a
Magyar Siketnéma-Oktatásban.
Borberek, 1. Alvincz és Badnaiborberék.
j.-ban, vasút mellett, (1910) 71,127 lak., nagykiterBorbetegségek, 1. Bor.
jedés köszénbányákkal, vasöntökkel, gépgyárBorbetomagus, 1. Worms.
tással, cinktermeléssel, sör- és szeszgyártással.

Borbély. Tonsores néven már a régi rómaiak,
nureisok néven a régi görögök ismertek B.-okat
régidtöl fogva a kirurgia több nemével is foglalkoztak, nevezetesen köpölyözéssel, érvágással,
tyúkszemvágással, foghúzással stb. A mesterség
nem nagy tekintélynek örülhetett, mert a céhbe
nem fogadták be a B.-okat csak 1406. nyertek
Venceltl szabadalmat, de ezt is csak 1548. kezdték élvezni, amikor az augsburgi törvényhozás
ket szabadokká tette. Ez idtl fogva fejldött a
mesterség, de az újabb ipartörvénykezós a kirurgiai mtéteket egészen elválasztotta a B.-ságttól.
A cóhkorszak idejében a B.-oknak is nevezetes
szokásaik s érdekes diplomáik voltak. Az 1884. évi
magyar ipartörvény a B.- és fodr ászipart (1. Fod;

;

jelent

Borbolya

(növ.), 1. Berberis.
Borbolya,kisk. Sopron vm. nagj'martoni j.-ban,

u. p. és u. t.
(1910) 820 német és magyar lak.
Nagymarton. Az itteni téglavetben feltárt miocénkori üledékbl nagyérdek emlsállatok kövületei kerültek el, így egy Mesocetus Hungaricus (ösbálna) és egy ösvilági gazella stb.
Borbolyafélék (növ.), 1. Berber idaceae.
Borbonia L. (növ.), a Papilionatae (Pillangós
virágnak) génusza, melynek 13 délafrikai faja
van. Valamennyit mint kedves külsej, örökzöld
cserjét hidegházakban termesztik. Említendk B.
barbata Lamk. sárga virágokkal, B. cordaia L.
sárga, bársonyos virágokkal, B.crenatah. sárga
virágokkal, B. lanceolata L. silrga, bársonyos
virágokkal, B. ruscifolia SJms. sárga virágokkal.
;

:

-

:

Borbori

-
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Borbori

(növ.), 1.

Cananga.

Borboriánosok v. borboriták (piszokeraberek),
gúnynév, mellyel a középkori egyház a gnosztikus
szektákat szennyes, fajtalan szokásaik miatt csúfolta. A X\n. sz.-ban egy hollandiai anabaptista
szekta gúnyneve.

Borda

totta a déli mágnessark akkori helyzetét, majd
visszatért New-Zealandba. 1903 nov. 16. Budapesten felolvasást tartott utazásáról. Munkája:

First on the Antarctic Continent. Being
count of the British Antarctic Expedition

an ac-

1898—

1900 (London 1901)
Das Festland am Südpol,
Die Expedition zum Südpolarland in den Jahren
Borborygnmiui (gör.-lat), 1. Korgás.
Borcec, község Zágráb \Tn. zágrábi j.-ban, (i9oo) 1898- 1900 (Breslau 1904).
Borcsa, nagyk. Torontál vm. pancsovai j.-ban,
856 horvát-szerb lak., u. p. Stenjevec, u. t. Zágráb.
Borchardt, 1. Georg (írói neve Georg Her- (1910) 1528 szerb lak., u. p. Zimony, u. t. Pancsova.
Borcsalini kerület, a Kurnak Borcsala nev
niann), német mtörténész, szül. 1871 okt. 7.
Berlinben, hol filozófiai és mvészettörténeti ta- mellékfolyójáról elnevezett kerület Tiflisz orosznulmányait végezte, mire Németország képtárait transzkaukázusi kormányzóságban, 6758 km* tetanulmánvozta. Fbb mvei Die deutsche Kari- rülettel, (i 89?) 125,224 lak. (34,123 örmény, 33,382
katur im' XIX. Jahrhundert (1901) Wilhelm tatár, 17,815 görög, 5948 orosz, 3864 georgiai,
Busch (1902); Skizzen und Silhouettea (1902); 1471 német). A Kis-Kaukázus ujTilványai több
Max Liebermann (1904). Nagy tetszést arattak alföldet zárnak körül, köztük a borcscdinü, meelbeszélései Modellé (1897) Die Zukunftsfrohen lyen sok gabona, dohány és gyapot terem. F;

:

;

;

:

(1898):

Aus dem

letzten

Hause (1900) és regényei

helye Bolsije Sulaveri.

Borcsány, kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, (i9io)
205 tót és német lak., u. p. Sissó, u. t. Ribény.
Borcsap. A bornak a hordóból való leeresztésére szolgáló, rendesen sárgarézbl, néha ezüstönílhelm, német matematikus, zött fémbl vagy fából készült eszköz, mely a
2. B; Kari
szül. Berlinben 1817 febr. 22., megh. szülvárosa hordó fenekében lev ú. n. csaplj'ukba ülik.
Borcseber v.&orcsó6ör,fából készült bormérték,
közelében, Rüdersdorfban 1880 jún. 27. 1839—
1843-ig Königsbergben tanúit. Azután egy ideig a bornak a pincében való töltögetósére stb. haszBerlinben önálló kutatásokkal foglalkozott. 1846 - nált dézsa, sajtár.
Borcsicz, kisk. Trencsén vm. puhói j.-ban, (i9io)
1847 telét Parisban töltötte. 1848. a berlini egyetemen habilitálták. 1856-ban u. o. az akadémia 281 tót lak., u. p. és u. t. Nemsó.
Borczfalu, kisk. Turócz vm. mosóczzniói j.-ban,
tagja, majd pedig a Crelle-tól alapított matematikai Journal szerkesztje lett. Mveit Hettner (1910) 152 tót lak., u. p. Ivánkafalu, u. t. Mosócz.
Bord,kisk. Kis-Küküll vm. radnóti j.-ban, (i9io)
adta ki, Berlin 1888. Ezek a hiperelliptikus függvények elméletére, az eliminációra és lánctört- 686 oláh lak., u. p. és u. t. Radnót.
Borda. 1. B. (costa), csontléc, melynek egyik
kifejtésre, a széls értékek meghatározására és
más fontos matematikai feladatokra vonatkoz- vége szilárdan, v. ízület révén egyesül a gerinc
oszloppal, másik vége szabad, vagj" több B. vénak.
Borchgrave, Emilé de. báró, belga diplomata gével egjnitt a szegy-csonttal függ össze. Összeés tórténetiró, szül. 1837., pályáját Belgrádban hasonlító anatómiai alapon mint a csigolyának
kezdte és 1884— 91-ig Konstantinápolyban foly- függelékét, oldalnyujtványát (processus costa
tatta, 1891— 1908-ig pedig Bécsben mködött rius, vagy pleurapophysis) foghatjuk fel, 1. Csimint követ és egyúttal mint a diplomáciai kar golya. Testüregek körülfogására szolgál, továbbá
doyen-je. A keleti kérdést alaposan ismeri és farokkal bíró állatoknál a caudalis v. farkcsatoregyáltalában sokoldalú képzettöég, rendkívül nát képezi. Míg a farkban lév B.-k szilárdan
mvelt férfiú. Fbb munkái La Serbie adminis- vannak a csigolyákhoz rögzít\'e, addig a melltrative, économique et commerciale (1890) Cro- kast képez, továbbá többé-kev^bbé a nyakon
quisd'Orient. Patras et l'Achaie (1908, 1. köt). lev B.-k is iztQetek útján vannak a csigolyaIfjúkori két mvében a belga tartományok és testhez és a csigolyák haránt nyujtványához rögNémetország közötti viszonyt és a XI— XIII. zítve.
SpieUdnder (1896); Jettchen Gebert (1907,

22.

Henriette Jakoby
(1908, 20. kiad.), mely utóbbi kettben a 40-es
évek zsidó életét fényes jellemzéssel rajzolja.
kiad-

1908) és

folj-tatása

:

:

;

sz.-ban a belgák (flandrok) által alapított gyarmatok történetét írta meg. E könyv címe Essai
historique sur les oolonies Belges, qui s'établirent
:

en Hongrie (1871). V. ö. Századok (1872).
BorchgreTink, C<irsten Egeberg, sarkvidéki

A

B.

száma igen változó az

szerint. Teljesen

a madaraknál, hüllknél

nál,

míg

kon

is találhatók.

pl.

egj'es állatfajok

hiányozhatnak, mint

pl.

még

békáa nya-

Az emberben a B.-k száma mindeg\'ik oldalon
Dél-Ausz- többnyire 12. Az emls állatok közül csak kevés-

utazó, szül. Krisztián iában 1864.
tráliában dolgozott mint mérnök, 1894. bálnahalászó hajón matrózként járta meg a D.-i sarkvidéket. Hazatér\-e, rávette Newnes angol kiadót hogy expedíciója költségeit f ödözze, s Jansen
kapitánnyal, Evans és Hansen természettudósokkal 1898 dec. útnak indult a Southern Cross
ne\' hajón. 1899 febr. az Adare-fokig jutott,
ahol elsül tette lábát az Antarktisz szárazföldjére. Itt töltötték a telet, s 1900. tértek haza, éppen csak Hansen hiján, aki meghalt. B. a déli szélesség 78« 50' érte el.. Ezen útjában megállapí-

nek van kevesebb B.-ja, mint az embernek (így
némely bregémek), a legtöbbnél több van, pl.
a lónál 18, az elefántnál 19—20, a lajhámál 23-at
találunk. Embernél a 12. B. néha az eg>'ik v. mindkét oldalon is hiányzik, másrészt a fels ágyék- v.
alsó nyakcsigolyákon is találunk ilyeneket (számfeletti' B.), ezek változó hosszúságnak lehetnek;
egy ágyék-bordapár az embernél nem tartozik a
ritkaságok közé. Mind e viszonyok arra engednek
következtetni, hogj' az skori embernél nagj'obb
volt a bordák száma, mint most, s valószín, hogy
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a bels felszínen barázda (sulcus c.) van a B. kölev erek és ideg befekvésére. A B.-test belsejében szivacsos csontbél van, melyet kívül vékony tömött kéregréteg fed. A B. -fejecske a háti
csigolyák testével oldalfelé, a gumócska azoknak
harántnyujtványával Ízesül s az utóbbiakhoz a
törzs nyaka szalagok útján van ersítve; a valódi B. porcainak elüls végét a mellcsonttal izesülés és szalagok tartják össze. A B.-k nem egyforma hosszúak és nem egyforma hajlatnak a
hosszabbaknak a háti részén egy ersebb hajlatuk van (angulus c); hosszúságuk az 1—7— 8-ig
gyarapszik, a 9-diktl kezdve fogy, leghosszabbak a 6— 8-dik. Az els B. megismerhet a küls
felszínén lev kis gumócskáról (tuberculum Lisfrancii s. sealeni), melyhez egyik nyakizom tapad,
a gumócskától hátrafelé sekély barázda van a
Bordaszerkezet.
2. ábra.
1. ábra.
kulcscsontalatti verértöl. Belélegzéskor a B.-k
emelkednek, kilélegzéskor sülyednek, az els eseta 8 10. B.-k egymás közt porcaikkal összefügg- ben tágul, a második esetben szükiil a mellkas.
nek (costae spuriae, ál-B.-k), végül a 11 és 12. B. AB. -közti hézagokat izmok töltik meg.
szabadon végzdik (costa fluctuantes, reptQö B.-k).
2. B. (costa) a növénytanban, a növény levélleA B. középs abroncsalakú részét testnek (cor- mezében többé-kevésbbé egyenes irányban végighúzódó edénynyaláb azaz levélér, továbbá hosszirányban kiemelked csíkok a száron v. a gyü-

á jelenlegi legfels és legalsó is küialó félben
van. A B. legnagyobb része csontból, elüls kisebb része poreogóból áll. Emberben csak a 7 fels
B. éri el a szegycsontot (costae verae, valódi B.-k),

zött

:

—

mölcsön.
3. B., az építészeiben a
keresztboltozatok süvegeinek összemetszdése

1.

ábra. Bordafog.

(1.
Boltozat). A B. a
keresztboltozatnak az a
része,
mely a terhet

hordja, s így gyakran faragott
vagy idomtéglából készül, alulról
látható gazdagabb tagozassál, profillal. A B.-kat
oszlopfejek vagy gyámkövek hordják (az 1. ábrán : A) .A boltozat megépítésekor elször a B.kat rakjuk le és csak azután boltozzuk közéjük a
süvegeket. A B. -szerkezeteket a csúcsíves építészet magas fokra fej-

kbl

lesztette.

Az ábrán

lát-

B

jelzés a boltozat
ható
záradékát jelenti. Az 1.
ábra a keresztboltozat
metszetét, a 2. ábra annak alaprajzát mutatja.
1.

4. B. a iMJóépítésnél,
Bókony.

5.jB.(Rietblatt,Weber-

kamm,

peigne reed), a

szöviparban rostólyszerü lap, melynek vé3.

&bra.

Á

narbonnei székesegyház bordás hálózata.

kony, lapos drótból álló
pálcáit (1. 1. ábra) B.-fo-

gaknak nevezik. A B. -fohátsó duzzadt végét fejecskének (capitu- gakat egyenl távolság2. ábra. Borda.
lum c), a kett között lev karcsúbb darabot ban két lócpár közé fogA B. -fogak
a
látható.
nyaknak (coUum c.) nevezik az utóbbi mellett a lalják, mint ez S. ábrából
küls felszínen gumócska van (tuberculum c). közé, illetleg a B.-ürekbe húzzák be a láncfonalaA B.-ív fels széle tompa, az alsó éles s mellette kat (1. Behúzás), miáltal párhuzamos helyzetüket

pu8

e.),

;

.

;
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Borda szorzóköre, olyan szögmér mszer,
mellyel a szöget saját síkjában lehet megmérni.
Amíg a libellát nem tudták pontosan készíteni,
addig nem lehetett a ferde síkban fekv szögeknek vízszintes vetületét pontosan megmérni, sokkal pontosabb volt az az eljárás, hogy a szöget
saját síkjában megmérték s annak vízszintes veszék.
Borda (azeltt Burda), kisk. Bihar vm. belé- tületét kiszámították. A szorzókör fokosztályzanyesi j.-ban, (1910) 499 oláh lak., u. p. Belényes, tos körlapból áll, melynek középpontján képzelt
merleges tengely körül a távcs forgatható, de
u. t. Bondoraszó.
Borda, Jean Charles de, francia matematikus csak úgy, hogy annak iránytengelye mindig párés tengerész, szül. Daxban, Landes kerületben huzamos marad a beosztott kör síkjával. Ez a kör1733 máj. 4, megh. 1779 febr. 20. A tengeré- osztású tányér minden hajlást fölvehet s így leszeti pályára lépett ós 1771. mint chef d'Es- het vele akármilyen ferde síkban fekv szöget
cadre Verdun de la Crenne- és Pingrével Ameri- megmérni. Ezt a mszert elször 1787. alkalkába utazott, hogy a kronométereket megvizs- mazták a Paris és Greenwich közt végzett hágálja. Az eredményeket a három útitárs a Vo- romszögelésnél, de késbb a méterrendszer alapyage fait par ordre du roi en 1771 et 1772 en jául szolgáló francia fokmérésnél is fontos szediverses parties de l'Europe et de l'Amérique c. repet játszott. Mióta sokkal tökéletesebb teodolimunkában tette közzé. Ugyanazon szándékkal tokat készítenek, a B.-ét többé nem használják.
Borde, 1. Paszománt
utazott 1774. a zöldfoki szigetekhez és Afrika
Ny.-i partjaihoz. Az 1777— 1778-iki amerikai
Bordeaux (ejtsd.- bordó), egykor Guyenne és Borháborúból 1782. Martiniqueböl hazatérvén, angol delais, ma Gironde franciaországi département
fogságba esett, de becsületszavára Franciaor- fvárosa, a Garonne partján, 96 km. -re annak
szágba eresztették, hol a tengerészeti miniszté- torkolatától érseki székhely, több vasúti vonal
riumban tudományos mködését folj'tatá. B. ta- gócpontja, (1906) 251,947 lak., számos iskolával,
lálta fel a csillagászati szögmért a délvonal meg- 180,000 kötetbl álló nyilvános könyvtárral, képhatározására (Méchain és Delambreval)ésaneve tárral, természetrajzi és régiséggyüjteménnyel,
után elnevezett reflexió- és repetició-köröket Tle botanikus kerttel, több tudományos egyesülettel
származik fleg az új francia mérték- és súlyrend- és jogi, orvosi és bölcsészeti fakultással. B. a
szer. Hagyatékából Delambre 1801. kiadta :Tab- Garonne balpartján félhold alakban terül el. Régi
les trigonométriques, décimales stb. 1890-ben szü- körfalai a XVIII. sz. második felében lerontatlhelyén emlékszobrot állítottak neki.
tak csak néhány kapuja maradt meg (porté du
Bordafogak, l.Borda.
Palais, de 1' Hótel-de-Ville, a XV. sz.-ból, stb.). A
Bordagiam (lat.), Angliában a bérlöknek az a Garonne jobbpartján fekv Bastide külvárosból
szolgálattetele, hogy a földesúrnak erdejébl há- gyönyör kilátás nyílik B.-ra. Láthatók a sok hajózához a szükséges fát fuvarozni tartoznak. Je- tól ellepett kiköt, a pompás Port de Bourgogne, de
lenti még a zsellérek által terményekben fize- la Douane, de Louis XVIII., des Chartrons és de
tend bérösszeget is.
Bacalan nev kpartok, amely utóbbiakat fényes
Bordaközi zBéLhdL(neuralgia intercostalis). Két szállók és földünk legels borkereskedinek rakborda között lev idegnek zsábája, oldalnyilalás. tárai (chais) szegélyezik, a közel 500 m. hosszú
Oka lehet valamely fertz baj, meghlés, az ideg- khíd, végül a nagy vasúti viadukt. A város belnek hosszan tartó izgalma.
seje Í8 szépen épült. A római idkbl maradt fenn
Bordal, olyan dal, melynek hangulatát a bor- a Palais GaUien, egy amfiteátrum romja. Mintegy
mámor adja s poharazó társaságnak van szánva 30 temploma közül jelentékenyebbek a Saint
társas jelleménél fogva szívesen olvaszt magába André (a XIII.— XV. sz.-ból), néhány érdekes festáltalános reflexiókat, szerelmi, baráti, hazafi- ménnyel a flamand és olasz iskolából a Saintérzést, gondolatmenete csapongó és szeszélyes, a Michel szép üvegfestményekkel és kapuin meglelkesülés magasabb fokán ditirambbá válik. Ki- tekintésre méltó faragványokkal (a XVL sz.-ból),
B. -költ volt az ókorban Anakreon (V. ö. a Saint-Seurin, a kereszténység behozatalával
Szkolion-dalok). Irodalmunk újjászületése óta szá- egyidej kriptával. Világi épületei közül a kivámos B.-t írtak nálunk is, így Csokonai, Kölcsey, lóbbak a prefektura, az igazságügyi palota, a
Bajza, Vörösmarty, Endrdi stb., de eleinte v. igen börze, a Grand Théatre, amelybon 1871. a nemzetszabad, vagy nem elég elfogulatlan volt a hang
g>TÍlés tartotta üléseit ós a líceum gyönyör kálegszerencsésebben a B.-nak hangját is Petfi polnája, amelyben Montaigne alussza örök álmát.
találta el.
A legszebb terek a Toumy-tér, a város egykori
Bordaláda, 1. Szövszék.
kormányzójának, Toumynak szobrával, a place
Bordamag (növ.), 1. Laserpitium.
vagyis promenade des Quinconces, Montaigne és
Bordapenge, a fonalaknak a bordába való be- Montesquieu szobrával, a place de la Bourae, szép
húzására szolgál, vékony lemezbl készül, egyik szökkúttal, az allées de Toumy, Hl. Napóleon
végén horogszer kivágással.
szobra helyén szép szökkúttal egyéb szobrai
Bordarothadás, 1. Dohány.
a Camot- és az 1905. leleplezett GambettaBordás medúzák (áiiat), 1. Cienophora.
szobor. B. nagy jelentségét különösen tengeri
Bordás szövet {Rips), ugyanolyan nevQ kö- kereskedelmének köszönheti falai alá a legnatéssel biró szövet. Leginkább bútorszövetül hasz- gj'obb tengeri hajók is eljuthatnak és összeköttenálják, 1. Alapkötés.
tésbe hozzák a várost földünk minden fontosabb
biztosítják és a közéjük vetett vetülék-fonalak

egyenes vonalban és kivánt tömöttségben
helyezhetk el. A vettllékfonalak sürü elhelyezése nag>'obb munkával jár, mert a fonalak
súrlódását le kell gyózni
e célból a B.-t ingó
keretbe, az ú. n. B.-ládába foglalják. L. Szövis

;

;

;

:

;
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:

:

;

:

:
-
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balpartján vannak Medoc, Graves, Pays de Santernes és Bazadais. A Garonne és Dordogne közötti rész Entre-deux-Mers, s a Dordogne és Gironde jobbpartján Libournais, Cubzadais, Bourgeais és Blayais. Szllfajok Cabernet Sauvignon, Cabernet Frank, Verdot, Medoc vörös;
Sómillon és Sauvignon blanc és Muscadelle fehér fajok. A vörösborkészítés felette egyszer.
A gondosan kiválogatott szUöt leszemelik s részben lábbal összetiporják s a rendszerint igen
nagy erjeszt kádakban kierjesztik. B kádakat kerek táblával födik be ftött erjeszt kamrákat nem
használnak, mert rendszerint korán szüretelnek s
6—10 napi erjedés után lefejtik a vörös bort. Azfont értékkel.
után els évben kora tavasszal, máj. végén és
B. a régi Burdigala, a Bituriges Vibisci fvá- közvetetleuül szüret után, tehát három ízben fejtik.
rosa volt Augustus 20-ban Kr. e. Aquitania f- E borok erjedése erélyes felszinerjedés s a borok
városává tette. Gallienus és Tetricus császárok gyakran el nem erjedt cukrot is tartalmaznak s
székhelyükké emelték, iskolái ekkor híresek vol- azért teli ízek és savtartalmukat a cukor igen jól
tak. 412-ben a Ny.-i gótok uralma alákerülvén, ellensúlyozza. A fehérborkészítésnél a szüret heteezek királyai is gyakran laktak benne. 507-ben kig tart s az ollóval csak azokat a szemeket csípik le
Klodvig foglalta el. 735-ben az arabok föléget- a fürtrl, melyek ráncosodni kezdenek. Elsrend
ték. Nagy Károly Aquitania tartomány fvá- bordeauxi vörös borok Chateau Lafltte, Cháteau
rosává tette. A IX. sz.-ban gyakran kifosztották Margaux, Cháteau Latour, Cháteau Haut-Brion.
a normannok. Késbb (1154) az angol királyok- Másodrendek a Ch. Monton, Ch. St. Julién, Ch.
nak volt sokáig birtokában. 1453-ban újra fran- Haut Bailly, Ch. Carbonnieux stb. A fehér borok
cia uralom alá kerülvén, VII. Károly a Ha (a mai közül egyszersmind Franciaország legjobb bora a
place d'Armes helyén) ós a Cháteau-Trompette Cháteau Iquem (Sauterres) igen finom, tüzes, édes
(des Quinconces helyén) erdöket építtette meg- csemogebor, els rend borok továbbá Cháteau
fékezésére. XI. Lajos visszaadta kiváltságait. Latour blanc, Chateau Rabaud, Cháteau Sudiuraut,
1548. és 1675. véres fölkeléseknek volt szín- Cháteau Guiraud. A B.-t a világ minden részébe kihelye. 1789-ben miként Parisnak, B.-nek is meg- viszik. V. ö. Cocks és Feret, B. et ses vins (4. kiad.,

kikötjével kikötjét azonban a Gironde eliszaposodása veszéllyel fenyegeti. Kiviteli cikkei els
sorban a B.-i borok (1. o.), pálinka és likörök, tengeri halak, a szövetek, papiros, cukor, üveg és
porcellán, bútorok, mvészeti, fényzési és divatcikkek a beviteléi gyarmatárúk, vas- és egyéb
fémtárgyak, pamut és szesz. A fbb iparágak
B.-ban a dohány-, hajó-, gzgép-, mezgazdasági
gépgyártás, szeszfzés és ílnomítás, hordó-, palack-, dugó-, papir-, csokoládé-, szappan-, konzervkészítés, kémiai szerek gyártása, pamutés gyapjúszövés és a nagy fontosságú porcellán- ós faience-készítés. Hajóforgalma évenkint:
3500, 5.467,000 tonna tartalommal, 27.724,000 st.
;

:

:

;

:

;

;

:

volt a maga forradalma; itt a Cháteau-Tromcsászárság korában
pette-et rombolta le a nép.
B. a rojalista-pártnak volt híve. 1871 -ben itt tartotta üléseit a nemzetgylés. B.-ban született a

németre

híres fekete herceg (megh. 1376), II. Rikárd angol király (megh. 1399), Gensonné, Ducos, Cabarrus és a híres de Séze ügyvéd (megh. 1828).
V. ö. O'Beilly, Histoire complóte de B. (Bordeaux)
Jaanne, B. (Paris 1908) ; B., Aper^u historique, sol,
population stb. (Hivatalos, B. 1892) Joinville P.,
Le conmierce de B. (Paris 1908).

ször a Peronospora viticola által okozott szllöbetegség ellen (1. Szöllöbetegségek). Készítésénél
elbb külön oldják fel a rézgálicot s külön az égetett mészt (pl. 50 1. vízben 1—2 kg. rézgálic, 50 1.
vízben 1—2 kg. égetett mész) ha az oldatok elkélasszültek, akkor mindig a mésztej öntend
sankint
a rézgálicoldathoz s nem megfordítva,
az utóbbi az elbbihez a két oldat összekeverése
után rézoxidhidrát képzdik pelyhes csapadék

A

:

;

Bordeaux

barnásvörös szín.
Henri, francia regényíró, szül. Thonon-ban (Haute-Savoie) 1870 jan. 29.,
eleinte szülvárosában ügyvédkedett, 1901 óta
Parisban él. Tanulmányokat és regényeket ír,
amelyek közül említendk La vie et l'art (Paris
1894, 1897, 2 köt.) és Les écrivains et les moeurs
(u. 0. 1900, 1902, 2 köt.) c. összegyjtött cikksorozatai, továbbá: Le pays natal (1900); Les
Roquevillard (1906), a válás ellen forduló Les yeux
qui s'ouvrent (1908) ós La croisée des chemins
(1910) c. regényei, melyeken Rod hatása észlelhet. Novellás kötetei Le paon blane és L'écran

Bordeaux

(fr., ejtsd: bordó),

(ejtsd: bordó),

:

:

brisé (1906).

ford.

Wendt

P., Stettin 1893).

Bordeauxi herceg, 1. Chamhord.
Bordeauxi keverék. Rézgáliooldat és mésztejkeverék, melyet Millardet talált fel s használt el-

;

—

—

;

alakjában. Használat eltt a folyadékot mindig jól
A B. -et különféle permetez készülékekkel fecskendezik a megvédend növényekre.
Jelenleg a B.-et a burgonyavész s egyéb betegségek ellen is alkalmazzák, még pedig valamennyi
vegyi szer között a legjobb sikerrel, minek egyik
oka az, hogy a B. nagyon jól tapad a növényekre,
azokról az es nehezen mossa le s így a permetezés véd hatása hosszú idre (3—4 hétre is) kifel kell keverni.

terjed.

Bordelais, egykoron vidéke Alsó-Guyenne-nek

Ez utóbbi kötet els novellájából szín- Franciaországban, Saintonge, Pórigord, Bazadais,

mvet is készített, melyet

1908. adtak

el

szép

si-

Albres, Marensin és az Atlanti-óceán között. Bor-

Tanulmányt írt róla A. Britsch (Paris 1906). deaux fvárossal. Ma Gironde département DNy. i
Bordeauxi bor. A leghíresebb francia vörös ésLandesBNy.-i részei foglalják el. Részei voltak
bor. A B. sötétebb szín, fanyarabb ós kevósbbó Bordelais propre, Médoc, Landesde Bordeaux, Besavanyú, mint a burgundi. A bordeauxi borvidék nauges, az Entre-deux-Mers-rel, Libournais, Bonra Garonne, Dordogne és Gironde folyók mentén geais, Cuzaguais, Blayais, Fron8adais,CastillonaÍ8
kerrel.

-

ültetett szöllkro terjed ki, s legnagyobb részt
Gironde département területére esik. Ide számít-

ják még Bergerac szöUöit

is.

A Gironde ós Garonne

ós Vitrezay.

Bordelumi sereg. Bordelum schleswigi faluról
elnevezett prot. felekezet, melyet 1737. Borsenius

;

—

Bordályház

545

és Bar Dávid alapítottak s melyet már 1739. erszakosan elnyomtak. A szekta eltörölte az egyházat,
a lelkészséget, a szentségeket ós vagj'on- meg nöközösséget honosított meg.
Bordélyház, kéjnöket tartó vállalat, 1. Prostitúció.

—

Borecet

tovább. Tiziannál való ellenségeskedése miatt
Velencében kevés munkát kapott s kénytelen volt
sokat dolgozni idegenben, így Vicenzában, Cremában, Genovában, Torinóban, Parisban (1538—40,
s vsz. 1559) és Augsburgban (1540 kör.). Mveit
festiség, fejlett formaérzék s az ebendezésben
monumentális díszít er jellemzi, a velencei festészet nagyjaihoz hasonló lendületet azonban nem
volt képes elérni. Legkiválóbb müve a velencei
Accademiában van, s azt a jelenetet ábrázolja,
amint egy halász elkel ttírsaság közepette átnyújtja a dogénak a Szt. Márktól kapott gyrt.
Ájtatossági, allegorikus és mitoI(^iai, génre- és

Bordentown (^tsd: — uun), város New- Jersey
amerikai állam Burlington countyjában, a Delaware balpartján, 48 km.-re Philadelphiától, vasút
mellett, (i9oo) 41 10 lak., jelentékeny vasmúvekkel.
Bordereau (franc, ejtsd: bord'ró) a. m. jegyzék, lajstrom, kísérlevél. A Dreyfus-per óta sokat emlegetett kifejezés a katonai ügyiratok és
rajzok jegyzékére is. A bankforgalomban különö- arcképeket is festett.
2. B., Philipp Toussaint Joseph, francia táborsen a leszámítolásra, behajtásra és jóváírásra átvett váltók jegj'zéke, máskor értékpapírok és ér- nok, szül. Avignonban 1821 nov. 1., megh. 1892.
mék jegj'zéke. A viszontbiztosításban a bizto- Mint orvos francia tengerészeti szolgálatba lépett.
sítóhoz benyújtott viszontbiztosítás alá es téte- Garibaldival 1860. részt vett a szicíliai hadjáratlek részletes jegyzéke. B. de courtier, a tzsdei ban. 1870-ben rábírta Garibaldit, hogy szolgálatait a francia köztársaságnak felajánlja. Garikötlevél.
Bordér States (ang.) a. m. határállamok baldi B.-t, bár katonai ismeretekkel nem dicsekeígy nevezték az amerikai Egyesült-Államokban dett, tábornokká és a szervezend vogezi hadsereg
azokat a rabszolgákat tartó államokat, amelyek a vezérkari fnökévé nevezte ki, mely állásban B.
rabszolgákat nem tartókkal határosak voltak. ügyetlenségével és rossz modorával maga eUen
Különféle szerzdések és megállapodások szerint bszítette a francia tiszteket, kik a háború után
a szabadság és rabszolgaság közt Pensylvania pert indítottak ellene, melyekbl kitnt, hogy B.
és Ohio déli határai képezték az elválasztó vona- már háromszor volt csalás miatt elítélve. Saját
Garibaldi et l'armée des Vosges
lat, eszerint B. voltak Delaware, Maryland, Vir- védelmére írta
ginia, Kentucky és Missouri. Az 1861 -iki polgár- (4. kiad. Paris 1874) c. munkáját. Megírta GariVirginiát baldi életrajzát is (u. o. 1878 és 1891).
háború kitörésekor ezek az államok
Bordoni, Faustina, 1. Hasse.
kivéve
az északi államokkal tartottak.
Bordos, kisk. Udvarhely vm. székelykeresztúri
Bordet-féle test, a «substance sensibilatrice»,
a specitlkus szérumokban található thermolabiüs j.-ban, (1910) 481 magyar lak., u. p. Nagykend,
elem, mely a megfelel testeket fogékonnyá teszi, u. t. Erdszentgyörgy.
Bordosit (ásv.), az amalgám mállásakor keletsensibilizálja a minden vérsavóban jelenlév
komplementtel szemben s egyszersmind a komple- kezik, összetétele ingadozó ezilstklorid, merkuroklorid és merkurioxid keveréke. Lelhelye Los
mentet meg is köti, 1. Immunitás.
:

—

—

:

Bordézsma,

l.

Bordos, Chile.

Dézsma.

Bordighera, város Portó Maurizio olasz tartományban, San Remo járásban, a Földközi-tenger
partján, a Riviéra di Ponente Xy.-i végében,
vasút mellett, (i9oi) 4673 lak., szép villákkal és
kertekkel. Gyönyör fekvésénél, pompás pálmaligetemél, enyhe éghajlatánál fogva (télen átlag
11—12° C.) sokan választják téli lakóhelyül.V. ö.
Christeller. B. (München 1893).
Bording, Anders, dán költ, szül. 1619. Ribeben, raegh. 1677. III. Frigyes dán király megbízásából 1666—77. kiadta az els dán politikai havi
folyóiratot Den danske Merkurius címmel, amely
rímes verssorokban volt írva. B. híres impro%izátor is volt.

Korában nagy költnek

tartották, s

Bordö, dán

sziget,

Bordré (franc,

1.

Borö.

tutsd:

bordOr) a.

m. szegély,

szegélyezés.

Boreádok,

1.

Boreasfiak.

Boreális (a Boreasból képezve) a. m. északi.
Boreális jura provincia, 1. Jicra.
Bor eas (Isztriában ma is bora), az E.-i, pontosabban ÉBK.-i szél neve a görögöknél. A Thrakia
fell félelmesen zúgó szelet sok helyen isteni tisz,

teletben részesítették. A népies felfogás hol száguldó paripának, hol kuszált szakállú és hajú,
szárnyas thrák férfiúnak képzelte (a mvészeti
ábrázolás ez utóbbi verziót adja). Különösen Athénben, hol az É.-i szél igen ersen lép fel, azt regélték róla, hogy elrabolta Erechteus (azaz Poseidon,
vagyis a tengerkü-ály) leányát, Oreithyiát, mikor

Shakespearerel és Tassoval vetették össze. Legjobbak még lírai költeményei, különösen szerelmi
ez testvérei társaságában a Kephisos partján (hol
és bordalai.
e szél Athént éri) játszadozott. Utóbb az Ilissoe
Bordit, 1. Okenü.
Bordone (franc, bourdon, ol. hordone, ném. partjára lokalizálták ez eseményt s itt is volt B.
Brummer), egy fedett, fuvolanemü 16 lábas síp- kultusza. Oreithyiával a B.-fiakat {l o.) nemzi.
Boreasfiak (Boreadai), Boreas két fia, Zetea
rendszemek a neve az orgonában tömör, kissé
lágy alhangja miatt igen használható orgonavál- és Kalais. Részt vesznek az Argonauták menetében (l. 0.) 3 a vállalatot jóslataival támogató
tozat, mely Hollandiából ered.
üldöz hárpiáktóL
Bordone, i. Paris Paschcdintis, olasz fest, szül. Phineust megszabadítják az
1500. Trevisoban, megh. 1571 jan. 19. Velencé- Minthogy Heraklesnek a vállalatban való fontosben. Tiziannál tanult, akivel azonban csakhamar ságát lekicsinylik, ez megöli ket. Tenos szigetéa
ellenséges viszonyba került s a Giorgione, de mutogatták a sírjukat.
Borecet, 1. Ecet.
kivált a Jacopo Pálma mvein képezte magát
;

t

Réoai Nagy Lextkona. lU.

ML
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;

—

Borek

b4/6

Borek, város Posen porosz tartományban, Krotoschin (ettl 6é km.-nyire) kerületben, a fels
Obra egy mellékvizénél, (i905) 2086 lak., gabonatermeléssel és kereskedéssel.

Borék, 1. Herezacskó.
Boréksérv, 1. Sérv.
Borékvízkór, 1. Vízsérv.
Borel, 1. Henri, holland író,

szül. 1869 nov. 23.
kínai nyelvet tanulmányozta s 1894—99. kínai tolmács volt HollandIndiában, lünáról több müvet írt, pl. Wysheid en
Schoonheid ín China (1896) emellett mély érzés és ügyes tollú regényíró. (Het Jongetje 1892,
Het recht der Líefde 1901, LeUane 1902).

Dordrechtben.

Amoyban a

;

2.

B;

Petrus

(tulaj donképen

d'Hauterive), francia

író,

PierreJosephB.
Lyonban 1809

szül.

jún. 28., megh. Algériában 1859 júl. 14. Építésznek készült, de késbb kizárólag irodalommal
foglalkozott és a romanticizmusért való buzgóságával, valamint mveinek bizarr merészségével csakhamar feltnést keltett. Müvei Rhapsodies (költemények 1831, üj kiad. Brüsszel 1868)
:

Champavert, centes immoraux (B.

le

Lycanthrope

álnéven, 1838, új kiad. u. o. 1872) Madame Putiphar (regény, Pompadour asszonyról, 2 köt., 1839,
új kiad. 1877), melyben ers színekkel festi a
XVIII. sz. romlottságát. V. ö. Glaretü, Petrus B.
(Paris 1865).
Boreladás, 1. Italmérési jövedék.
Borelemzés. B.-nek nevezzük azon kémiai
;

m-

veleteket, melyek által megtudjuk, hogy milyen
anyagok és milyen mennyiségben vannak a borB.-nek kétféle célja lehet: 1. hogy adott
ban.
borban bizonyos alkatrészek jelenlétét vagy hiányát megállapítsuk és esetleg mennyiségüket is

A

meghatározzuk; 2. annak megállapítása, hogy
valamely bor tiszta, természetes bor-e, nem törtóntek-e vele olyan mveletek vagy nem lettek-e
hozzáadva olyan anyagok, melyeket a törvény
tilt, esetleg a bor megfelel-e valamely elnevezésnek, jellegnek. Az els esetben a vizsgálat könynyebb. A gazdát, valamint kereskedt leginkább
az érdekli, hogy borában mennyi az alkohol, a
sav, esetleg még az extrakt. Ezek meghatározásához vannak késztüékek, melyekkel a nem vegyész is vizsgálhat bort. Az alkoholmeghatározáshoz szolgálhat a nagyon elmés Maügand-féle
ebullíoskop, mely a bor forráspontjából állapítja
meg az alkoholtartalmat térfogat ''/Q-\)&n, egy
másik készülék a Salleron-féle szészmeghatározó,
mely tulajdonképen kis szeszfzökészülék. Savmeghatározáshoz szolgálhat a Babo-féle savmér.
Az extraktot vagy vonatanyagotmegközeUt pontossággal meg lehet állapítani a szesztelenített és
eredeti térfogatára vízzel felhígított bornak cukormérövel való megmérése által ahány cukorfokot mutat a szesztelenített bor, annyi gramm
extrakt van 1(X) gramm borban. A pontos meghatározásokhoz alkalmazandó elemzési módszerek
le vannak írva a m. kir. f öldmívelósügyi miniszter 1906. évi kiadványai 8. számában, melyeket
az országos kémiai intézet állított össze. Adva
van ott a bor srségének, alkoholának, vonatanyagának (extraktjának), illó savaknak, nem illó
savaknak, borknek, szabad borksavnak, összes
borksavnak, alkáli földfémekhez kötött bork;

—

Boretius

savnak, cukornak, nádeukomak, polározásnak,

keményít cukornak,

dextrinnek, gumminak, hamunak, kénsavnak, foszforsavnak, klórnak, ké-

nessavnak, kénhidrogénnek, salétromsavnak,
esersavnak, bórsavnak, citromsavnak, tejsavnak,
fluornak, szalicilsavnak, saccharinnak, dulcinnak,
kátrányfestékeknek, fémi mérgeknek meghatározása. A második eset már nehezebb, ilyen kérdések megoldására nemcsak vegyésznek kell
leírni, hanem borismernek is, vagyis bséges és
alapos tapasztalatokkal kell bírni annak, ki a
bort üyen szempontokból akarja elbírálni ismernie kell a borféleségeket, a kezelési módokat, borbetegségeket stb.
Borélesztö v. borseprö. A mustot a B. változtatja borrá az erjedés v. borforrás alkalmával.
A B. a penészek közé tartozó növényke, melynek
spórái a szöUÖ héján bven lelhetk s a kipréselt
lében megtalálva tenyész feltételeiket, a mustban lev cukrot fleg borszesszé és szénsavvá
változtatják. A borképzdésnél fleg a Saccharomyces Pastorianus és ellipsoideus játszanak szerepet; ezek parányi sejtek, melyek sarjadzás által
szaporodnak, s akkor fejezik be mködésüket, ha
a) V. már annyi szesz képzdött, hogy ez mködésüket gátolja, h) V. ha a mustban lev cukor
teljesen elfogyott, c) ha a pince igen kihlt. Ezen
utóbbi esetben, ha a pince újból felmelegszik (május, június hóban), a boron az utóerjedés tüneménye fog mutatkozni, míg a sejtek mködése
az a) V. b) szerint abban marad. A tevékenységét befejezett éleszt pár hét alatt a hordó fenekére ülepszik le, s a szöUszemekre tapadt por,
a mustban volt nyálka, kiváló bork (1. o.) társaságában az ú. n. borseprt adja, melyet seprbor,
seprüpálinka, bork stb. készítésére szoktak feldolgozni. Az erjedés után körülbelül G—8°lo leüllepedett seprt nyerünk, amelyet az els fejtéskor választunk el a bortól. A hordóban össze;

sepr fels része lassankint megtisztul, ezt
szívócsvel vagy lopóval szineljük le az alatta
seprröl. A seprnek mintegy 60maradó
szövet zsákokba öntve
707o-a bor, amelyet
öntött

sr

sr

kipréselhetünk. A késbbi fejtéseknél nyert boraljat leghelyesebb azonnal megszrni s így visszaönteni a tiszta borhoz. L. még Bor.
Borellenrz bizottság, 1. Borhamisítás.
Borelli, Giovanni Alfonso, olasz matematikus
ós orvos, szül. Castelnuovoban, Nápolyban, 1608

megh. Rómában 1679 dec. 31. Miután tanulmányait elvégezte, 1649. Messinában a matematika és fllozófla tanára lett, 1656. pedig a pisai
egyetemre hívták meg. Tudományos mködése

jan. 28.,

nagyon sokoldalú volt. Foglalkozott boncolástannal és élettannal, matematikával, csillagászattal
és fizikával, azonfelül hü-neves orvos is volt. Lega De motu animalium.
híresebb
Borén, tó Östergötland svéd tartományban
(Ián), 28 km* területtel a Göta-csatorna megy át

mve

;

rajta.

Borerjedés, 1. Bor.
Boretius, Alfréd Edwin, német jogtörténész,
szül. Meseritzben (Posen) 1836 febr. 27., megh.
Karlsfeldben 1900 aug. 1. 1868-ban zürichi, 1871.
berlini, 1874. hallei egyetemi tanár lett. Kiadta a
Monumenta (Jermaniae historica els két kötetét.

;

—

Boróv

5i7

Borgrhese

Die Kapitularien im Longobardenreich az erdészetet adta el. 1879-ben föerdómester s a
mündeni erdészeti akadémia igazgatója lett. Pontosabb mvei: Heide und Wald (Berlin 1875 »;
Forsteinrichtungslehre (Bonn 1878) Die gesetzl.
Regelungder Féld- u. Forstpolizei (Leipzig 1880)
Borfejtés, 1. Bor.
Borfest növények 1 a méAyyaxózs&(Althafa- Die Holzzucht(2. kiad. 1891); ^aríi^G. L.. Lehrrosea) sötétpiros virágú (majdnem fekete) fajtá- buch für Förster (Berlin 1871, 2. kiad. 1875) c.
jának a szirmai, melyeket most inkább használ- jeles mvét újra átdolgozta. B. a vigálffításra
nak, mint a fekete áfonyát s azért a borkereske- nézve (l. o.) új elméletet állított fel, melynek sok
dk nagyon keresik, amiért is a sötét virágú ellenzje akadt.
mályv^zsa mívelése mindinkább terjed, Így
Borghese-család. E nagyhlril olasz hercegi csaNémetországban és nálunk is. Kivált Francia- lád Sienából származott (1238 körül) és egyik
országba, Angliába és Törökországba viszik ki. sarja, V. Pius pápa keg>^elmébl (1605—21) rop2. A fekete áfonya (Vaccinium myrtiUus), a pant gazdagságra és befolyásra emelkedett. A csahegyes vidékek (egészen az erd határon túl) gya- lád akkori feje 1609. elnyerte a Principe di Vivaro
kori növénye, melynek fekete bogj'óit frissen, címet és rangot 1610. Principe di Sulmona lett,
befz^•e és szárít\-a ételül használják. Cseranyag- 1614. pedig Principe di Rossano. Egyik utóda,
tól származó fanyar ízük miatt legfontosabb alCamiUo Filippo Lodovico herceg, szül. 1775 júl.
kalmazásuk a fehér boroknak az inkább kere- 19., megh. Firenzében 1832 máj. 1., francia szol3. gálatba lépett és 1803. férje lett I. Napóleon csásett vörös borokká való át%*áltozásában áll.
A közönséges kermesbogyó (arabul alkermes), szár második húgának, Paolának, Leclerc tábora Phytolacca decandra (amerikai növény, most nok özvegyének (l. Bonaparte). Az esküv után
Dél-Európában mívelve) bogj'ói, 1. Alkörmös.
a francia hercegi címet kapta s gy^orsan emel-

Munkái

:

(Halle 1864); Beitrage zur Kapitolarienkritik
(Leipzig 1874).
Borév. község, l. Borrév.
:

;

.

—

;

—

:

Brfest szll. Erdélyi pirosas kékszem szóllfajta. Fürtje nagy, laza, hosszú piros nyéllel.
Bogyói kicsinyek, gömbölyek, vastag héjnak,
érdesek, késn érik.
Bórüuorid (BF,). Elállítható akként, hogy 2
súljTész megolvasztott bóraxot ugyanannyi folypáttal kever\'e, 12 súl\Tész koncentrált kénsavval retortában melegítünk. Színtelen gékZ nedves
levegn füstölög.
llO^-on nyomással színtelen
folyadékká súrúsíthet. Vízben rendkí\'ul könynyen oldódik (7(X) térfogat). Vizes oldata maró, de
az üveget meg nem támadja. A B.-nak hígabb
\ize8 oldatából a lehléskor bórsav válik ki, a
folyadékban pedig az ú. n. hidrogén B. (hórhidro{lénfluoridj (ÚBFj marad oldva. Ez utóbbi vegjüet határozottan sav természet és számos sója
ismeretes.
Borforrás v. borerjedés, 1. Bor.
Borgá (esjtsd borgo, finnül Porvos), kikötváros
:

—

:

Finnországban, Nyland kormányzóságban, szigetekkel ellepett széles öböl és vasút mellett, Helsinkitl 53 km. -re, 4555 lak., akik nagyobbára
svédek és prémekkel, brökkel, mézzel és viaszszal kereskednek. A Finnország mai alkotmányát
megszervez 1809-ik évi orazá^yülést B.-ban
tartották meg.

kedve, századparancsnok, majd ezredes, dandárnok és végül a guastaUai hercegség ura lett.
1808-ban Piemont kormányzójává nevezték ki.
Napóleon bukása után elvált nejétl s felváltva

Firenzében és

Rómában

élt

Gyermekei nem lévén, testveié
Aldobrandini hercege

:

B. Francesco,

örököséül 776— 1839). Ez
legidösbLk B. Marco An-

lett

fiút hagj'ott hátra. A
tonio herceg (szül. 1814 febr. 23., megh. 1886
okt. 5.). Ennek légid, fia Paolo herceg, szül. 1845
szept. 13., aki 1866 dec. 2. Apponyban Apponyi
Ilona grófnt vette nül (szül. 1848), mely házasságból 5 gjermek született a) CamiUa (szül. Rómában 1869 okt. 20.). Els férje gr. Esterházy

3

:

Miklós volt, akinek kedvéért magyarul is megtaEsterházy Miklós 1895 máj. 22. meghalván,
1901. Raymond Baylin de Monbelhez ment nül.
b) Scipione herceg, szül. 1871 febr. 11., olasz tartálékos tüzér hadnagy, híres utazó és sportsman,
aki 1907. Barzini Luigi hírlapíró társaságában
automobilon Pekingbl Parisig utazott KözépÁzsián (a Gobi-sivatagon) keresztül. Neje Maia
de Ferrari, kitl Santa és Lívia leányai születtek, c) Livio herceg, szül. 1874 aug. 13., jelenleg
olasz attasé Kairóban. Nül bírja Keun Valériát,
gyermekeik Flavío, Junio Valerio és Lívia, d)
Paola (szül. 1876), aki 1899 máj. 29. Lengjelben gr. Hoyos-Wenckheim Fülöppel kelt egybe,
e) Bodolfo herceg, aki 1907 óta a Principe di
Nettuno címet viseli (szül. 1880). Neje B. Genonult.

:

Borgáta, kisk. Vas vm. czelldömölki j.-ban,
u. p. Káld, u. t. Jánosháza.
(1910) 408 magyar lak.
Borger, község Németalföld Dreutlie tartományában, 8055 lak., hún sírokkal.
Borgerhout (ejtsd: — haut), Anvers (Antwerpen) veffa hercegn (szül. 1883, l. alább). A múlt szákülvárosa, (i9oo) 37,693 lak., nagj- vászon- és pa- zad második tizedében a ^aládft, B. Paolo hermutszövókkel, fehérítkkel, dohánygyártással; ceget nagy anyagi veszteségek érték, ügy hogy
Camotnak, Anvers védelmezjének (1814) em- a család birtokainak tetemes része idegen kézre
lékszobrával.
került. Szerencse, hogy a világhír képtárt és a
Borggreve, Bemard, német erdész, szül. Mag- mkincseket B. Paolinának Canovától alkotott
deburgban 1836. Az eberswaldei erdészeti akadé- szobrával együtt maga az állam vásárolta meg
miai tanulmányai után gyakorlatilag képezte ma- (1. Borghese, Villa), mig a család levéltárát XIIL
gát tovább. 18ÍS6-ban a poppelsdorfl gazdasági Leo pápa vette meg.
akadémián az erdészettant adta el, 1868. a münA jelenleg él családtagok közül még a követdeni erdészeti akadémia tanárává nevezték ki. kezk említendk fel B. Giulio, Dúca di Ceri,
Utóbb újból a gyakorlat terére lépve, föerdész neje Torlonia hercegn révén pedig Principe di
lett és ismét a poppelsdorfl gazdasági akadémián Torlonia (szül. 1847). Gyermekei ez utóbbi her;

:

»6»

—
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érdemeket szerzett.
munkájának címe Nuovi
frammenti dei fasti consolari capitolini (Milano
1818—1820, 2 köt.). Kutatásainak eredménye
különben az olasz folyóiratokban található, kiDúca di Poggio Nativo (szül. 1859) gyermeke válóan az Atti deir Accademia pontiflcale-ban,
az archeológiai intézet által kiadott Annali és Bolöenoveffa hercegn (1. fent).
Borghese, Villa, nyaraló Rómában, a Porta del letinoban és a részben általa alapított Giornale
Popolón kívül, melyet B. Scipione bíboros, V. Pál Arcadicoban. összes mveinek kiadását a francia
pápa unokaöccse létesíttetett, nagy parklcal és epigráfiai akadémia vállalta el (Oeuvres complétes.
cégi nevet viselik. B. Felice, Principe di Rossano
(szül. 1851), a szenátus tagja. B. Giovanni herceg (szül.1855) neje Aliee de Riquet, Comtesse
de Caraman-Chimay. Végül B. Giuseppe herceg,

:

;

:

;

kaszinóval. Ebben van elhelyezve a B. -család híres gyjteménye (antik szobrok, olasz mesterek
festményei), melynek egy részét I. Napóleon 1806.
Parisba vitette, de 1815. részben visszaadta. A
megfogyatkozás mellett is a legkiválóbb olasz
gyjtemények közé tartozik. 1902-ig a B.-család
birtokában maradt, ekkor a parkkal és épületeivel
együtt vétel útján az olasz állam birtokába került.
V. ö. ZermoZie/f (Moreili), Die Galerién B. u. Doria
Paníili (Roma és Leipzig 1890).
Borghesei vívó, görög márványszobor, mely
hevesen elretör harcost ábrázol védelmi állás-

Paris 1862—1897, 10 kötet.). V. ö. Henzm, a
Jahrbücher für Philologie und Padagogik c. folyóirat 81. kötet (1860) 569. ós következ lapjain.
Borgholm, Oland svéd szigetnek 1816. alapított
fvárosa, a Ny.-i parton, X. Károly király kastélyának romjai val,tengeri fürdvel, (1899)890 lakos.
Borghorst, közs. Münster porosz kerület Steinfurt (ettl 5 km.-nyire) j.-ban, vasút mellett, (i905)
7893 lak., pamutiparral, szeszégetéssel, cementgyártással, frész- ós rlmalmokkal, téglaége-

tkkel.
Borght, Richárd van der, német nemzetgazda,
ban nagy térbeli mozgalmassággal a XVII. sz. szül. Potsdamban 1861 jan. 18. 1892-ben az
elejében a régi Antinmban lelték, majd a Villa aacheni technikai fiskola tanára lett, 1900. a
Borghesebe került, 1808 óta pedig a párisi Louvre- birodalmi belügyi hivatalba lépett, ahol titkos
ban rzik. A fölírás szerint az ephesosi Agasias kormánytanácsos lett. 1904-ben a berlini császári
statisztikai hivatal elnökévé nevezték ki. 1898—
1901-ig képvisel is volt. Számos nemzetgazdasági müve közül megemlítendk Handel u. Han;

:

delspolitik (Leipzig 1900) Grundzüge der Socialpolitik (u. 0. 1904) B. egyik kiadója a Teubners
Handbücher für Handel und Gewerbe c. vállalatnak.
Borgia(ejtsd bordzsa, Borja), spanyol rmtóá.mely
a Valencia mellett fekv Jativából származott s
;

;

:

1550 körül Olaszországban nagy hatalomra emelB. Alfonso (1378—1458), 1455 ápr. 8. 27
éves korában mint III. Calixtus (1. o.) lépett a pápai trónra. Két érdemetlen unokaöccsét bíbornokká tette, a harmadiknak pedig a spoletói hercegséget adományozta. Don Roderigo Lángol

kedett.

(Lenzuoli), az említett

bibomokok egyike, 1492.

mint VI. Sándor (1. o.) a pápai trónra jutott.
Mieltt a papi pályára lépett, Vanozza de' Catanei
római ntl 5 gyermeke született: Giovanni,
Cesare, Goffredo, Lodovico és Lucrezia.
1. B., Giovanni (szül. 1474.), B. Roderigo (l.FJ.
Sándor) fia, Ferdinánd spanyol királytól a Ganda
hercegséget, atyjától pedig 1497 jún. 7. a beneventói hercegséget és Terracina Pontecorvo grófságokat kapta, de már jún. 15. orgyilkosságnak
esett áldozatul. Közhiedelem szerint saját testvére, Cesare gyilkolta meg; dönt bizonyítók
azonban erre nincsen.
2. B; Cesare, B. Roderigo (a késbbi VI. Sántermészetes fia, szül.
dor pápa) és egy római

Borghesei vívó.

mve,

n

Agasias 1475., megh. Í507márc.l2. A daliás, vitéz, nagynem tekinthet önálló, föltaláló erej mvésznek; esz, mvészetek iránt fogékony ifjú a renaisebben az alkotásában is valószínleg csak egy sancekor tipikus árnyoldalait, a határtalan hatarégebbi, Lysippos korabeli mestermvet fejlesz- lomvágyat, véres erszaktól vissza nem riadó
tett tovább. A mozgalmas test izomjátókának vakmerséget és fékezhetetlen gonosz szenvedénagyszer ábrázolása révén különösen mvészi lyeket is egyesítette magában. Alig hogy tanulkörökben a B.-t rendkívül nagyra tartják.
mányait elvégezte, természetes atyja (1492) elBorghesi, Bartolommeo, gróf, olasz régisóg- nyerte a legfbb egyházi hatalmat ós kegyeivel
buvár, szül. 1781 júl. 11. Savignanoban, Rimini halmozta el dédelgetett fiát. Kinevezte valenciai
mellett, megh. San-Marino-ban 1860 ápril 16. (de fel nem szentelt) érsekké, 1493. pedig bíboB. a római epigráfia és nimiizmatika terén nagy rossá, holott Cesare egész élete bizonyltja, hogy
aki a Kr.

e.

I.

sz. olsö

felében

ólt.

;
:

;

—
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nem az egyházi méltóságot, hanem az azzal járó
jövedelmet kereste. Cesare kénjnimak született,
nem fpapnak. 1495-ben Cesare mint kezes az
Itáliát gj'öztesen bejáró VIII. Károly francia
király táborába került, ahonnan azonban megszökött és Károly távozása után a pápa megbízásából az Egjházi állam területén elhatalmasodott fnemesi családok ellen irtó harcot
indított. 1498-ban bíbornoki méltóságáról lemondott és XII. Lajos francia király udvarában
elnyerte d'Albret
jelent meg mint pápai követ
Charlotte navarrai hercegn kezét, megkapta a
valencei hercegi címet és azután XII. Lajos kü'ály
eegédhadaival elfoglalta Imola, Forli, Rimini,
Faenza és más városokat, mire a pápa 1499. Romagna hercegévé nevezte ki. Szenvedélyei azonban most sem engedték nyugodni. 1500-ban valóságos embervadászatot rendezett sógora, Alfonzo
ellen, kit sajátkezüleg leszúrt. 1501-ben elragadta
Appiano Jakabtól Piombinót, majd Urbino hercegséget és Camerinót kerítette hatalmába. Hasztalan védekeztek ellene a biitokaikból kiforga-

—

mvelt

Borgia
nó, kit azonban a

hagyomány

erkölcsi

szörnyetegnek mond. Még csak 13 éves volt, és
máris két ízben jegyben járt. 1493-ban Sforzának,
Pesaro pápai vikáriusának lett a felesége, aki
azonban tóle elvált (1497), minthogj' Lukrécia
atyja, VI. Sándor pápa, II. Alfonzo nápolyi király
teiinészetes fiának, Alfonzo biseegliai hercegnek

m^

Az esküvt Rómában tartották
a VatUcánban (1498 júl. 21.). Két év múlva azonban
Cesare meggyilkolta sógorát, Lukrécia pedig még
ugjanazon esztendben Alfonzo ferrarai trónörököshöz ment nül, kitl három fia szánnazott
B. Lukrécia a történelem tanúsága szerint mpárvolt, aki Ferrara
toló, a szépért lelkesülni tudó
népének és kora legjelesebb szellemeinek (Aldus,
Bembo, Ariosto) tiszteletét ki tudta vívni mindamellett számos koríró természetellenes vádakkal
illette, melyeket talán elsó férje (Sforza) terjesztett róla. Roscoe volt az elsó, aki Lukrécia ekkora
elvetemültségét kétségbe vonta. Azóta egész irodalom támadt, mely oklevelek alapján cáfolgatta
a hagyományt V. ö. Gübert, Lucrezia B., duchess
tott fnemes meg fejedelmi családok, a Sfor- of Ferrara (London 1869 németül Leipzig 1870)
zák, Malatesták, Manfredik, Riariók. C«sare ra- Cerri, Gampori és Zucchetíi (olasz) mvei és
vaszságával és erszakával szemben a rö\idebbet Gregoroviiis, Lucrezia B. (Stuttgart 3. kiad. 1874,
húzták. Csakis Bolognát és Firenzét nem birta 2 köt.). E remek mvet Márkus Miklós és Feleki
megadásrabimi. Saját lázongó zsoldoskapitányait József mj'gj^arra fordították (Budapest 1886). Itt
oly módon tette ártalmatlanokká, hogy valami megemlítend még Hugó Viktor szomorujátéka
ürüggyel Sinigagliába csalván ket, ott 1502 dec. és Donizetti operája, melynek hsnje a hagyo31. vagy levágatta vagy vasra verette. Ekkor mány nyomán alakított, bnös és szenvedélyes
állt hatalmának tetpontján; VI. Sándor pápa Lucrezia.
4. B., Irancesco, szül. 1510., megh. Rómáváratlan halála után (1503 aug. 18.) Cesare szerencsecsillaga is hirtelenül letnt. Siettette bu- ban 1572. Gandia hercege és a jezsuita rend harkását, hogy éppen akkor súlyos beteg volt azt madik fnöke. V. Károly Catalonia alldrályává
suttogták, hogy a B. -család ellenségei a pápával nevezte ki. Nyolc gyermeke volt nejének halála
együtt öt is megmérgezték. VI. Sándor a méreg után azonban a jezsuita-rendbe lépett. Nagy buzáldozatául esett, Cesare szívós természete azon- gósággal intézte a Jézustársaság ügyeit, több új
ban kiheverte a bajt. De mindez mende-monda. tartományt létesített. A tanügy számos jeles alCesare egyelre a nemesség dühe ell VI. Sándor kotást, a tudomány több kitn mvet köszön
pápa kincseivel Nápolyba menekült. Sándor má- neki. összegyjtött mvei 1675. jelentek meg.
sodik utóda, III. G>Tila pápa, ki az Egyházi Állam V. ö. Cepan, Vita di S. Franc. B. (Monza 1805);
elidegenített birtokainak visszaszerzését tzte ki Bon Saint Franc, de B. (Paris 1897).
->5. B. (Borja), Francesco, az elbbinek unokája,
feladatául, ezek elrablóját, Cesaret 1503 okt
tartóztatta és csak akkor bocsátotta szaba -ii, Squillace fejedelme, megh. 1658 szept. 26. 1614amidn Cesare (1504 jan. 24.) szavát adta, hogy ben Peru alkirálya lett, megszerezte a Maya Romagna kastélyait és várait át fogja adni az nas tartományt s Boria városnak vetette meg
egj'háznak. Rómában ezzel eljátszotta szerepét, alapját. Amerikából való visszatérése (1621) óta a
elment tehát Nápolyba, ahol máj. 27. Katholikus tudományoknak és mvészeteknek élt. Obras en
Ferdinánd király parancsára letartóztatták és verso c. költeményeit (Madrid 1639. Antwerpen
Spanyolországba vitték Medina del Campo várba, 1654 és 1664) egyszerség jellemzi. Egjéb mvei
ahonnan sógora, a navarrai király segélyével Napoles recuperada por el reyo Don Alonso, hscsak 1506 okt. bírt elmenekülni, mire sógora szol- költemény (Saragossa 1651) Kempis Tamás forgálatában Viana vár ostromához fogott, miközben dítása, stb.V. ö. Cepari, Vita di San Francesco B.
lándzsaszúrás következtében elesett. A renais- (Monza 1885).
sance e tipikus alakjának jellemzését megrajzolta
6. B., Alessandro, szül.Velletriben 1682., megh.
MacchiavMi, II principe mvében. Újabban mint fermói érsek 1764. Ó vetette meg alapját a
megírták életét Yriarte (Paris 1889), Gohineau híres velletrii B.-müzeumnak.
(La Renaissance, 1877, magyarra is fordították)
7. B., Stefano, bíbomok, szül. Velletriben 1731
Schuhert-Soldem, Die B.u. ihre Zeit COresd. 1904); december 3., megh. Lyonban 1804 november 23.
Bxst&r, Gesch. der Papste (3 köt.) Schubert-Sol- A Propaganda fldei igazgatója, a tudományok
dem, Die B. imd ihre Zeit (19021; Galamb Ö., lelkes pártolója s a lelencek jótevje vala. Mint
B. Cézár (Szekszárd 1909) Ranke, A római pá- a cortonai etruszk akadémiának tagja (1750 óta)
pák története (magy. ford. Lehr A. és Acsády I.) módjában állott a velletrii múzeum gyarapítása.
Gohineau. A renaissance (ford. Székely I., I. k.). Mint Benevento kormányzója (1749 óta) nagy
3. B., Luerezia,szm. 1478. v. 1480., megh. 1519 érdemeket szerzett az 1764-ben uralkodó éhínség
jún. 24. Cesarenak buga, rendid \tí1 szép, kellemes, enyhítése által, XTV. Kelemen pápa a Propaganda
szánta.

;

n

;

;

;

;

;

;

;

;
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Borgo San Sepolcro

Borgói hegycsoport, a K.-i Kárpátok erdélyi
titkárává tette (1770). IV. Pius bibornokká és a
lelencházak ffelügyeljévé nevezte ki (1789). É.-i határláncolatának tagja, Besztercze-Naszód
Midn a forradalom az Egyházi államban is kitört vm.-ben, a Nagy-Szamos és Besztercze völgyei
(1797), VI. Pius B.-ra ruházta a dilctátori hatal- közt. A hegycsoport a vm. É.-i részében, aRadmat. A franciák azonban 1798 febr. elfogták, s az nai szorosnál ágazik ki a Radnai havasok hatalegyházi államból kiutasították, mire B. Velen- mas tömegébl s elször D.-nek tart (legmagasabb
cébe 8 utóbb Padovába ment. VII. Piussal 1794. csúcsa a Vurva Omuluj, 1832 m.), majd a Borgói
visszatért Rómába; késbb pedig apápátPárisbais szorosnál keskeny ágakban Ny. felé kanyarodik
elkísérte, ahová ez Napóleon megkoronáztatása (Henyul 1614 m.) s mindinkább alacsonyodó ágai741 m.) a Nagy-Szamos és Sajó
végett utazott. Útközben B. meghalt. Müvei Isto- val (Viráni
ria dellacittíidiBenevento (1763— 69,3 köt); Monu- egyesüléséig húzódik. D. felé a Borgói szoros
mento di Papa Giovanni XVI. (Róma 1650) Breve (1230 m.) választja el a Kelemen havastól. Fvölgyei Ny. felé az Ilva és Les, K. felé a Kosna
istoria deU'antica eittá Tadino deU'Umbria (1751)
Breve istoria deli dominio tomporaié della sede- és Tesna völgyei. Geológiailag a B. ftömege
apostolica nelle due Sicilie (1788). Életét S. Bar- kristályos palákból áll, Ny. felé vonuló részét
tolommeo Paolino atya írta meg latin nyelven eocén képletek alkotják, közben egyes trachitszígetekkel. A hegység É.-i és K.-i részében alig
(Róma 1805).
Bor gisz, máskép Bourgeois v. Borgois, az a járható, csak két hegyi út visz gerincén át a
bet, mely pontosan kilenc pontra van öntve. A Borgói szorosból a Les és Ilva völgyébe, melyben
nyomdai bet ezen faját különösen hírlapoknál néhány község is van. A Ny.-i szakaszt 3 országút
alkalmazzák. Fokozatra nézve a, petit és garmond szeli, ú. m. Beszterczébl Somkerekbe és Naközött áll s gyakran, a megrendel kivánata sze- szódra, és Borgóból Kis-Ilvára, utóbbi 720 m.

k

:

;

rint, petit- és

garmondbetü törzsre

Borgne (ejtsd:
Borgo (olasz)

bomy), folyó,

1.

magasságig kapaszkodik fel. A hegység eme részében számos község van s a földmívelés is le-

is öntik.

Hérens.

a. m, szállás, tanya, helység,
külváros. Olaszországban és Dél-Tirolban sok
község neve. Rómának a Tiber jobb partján lev
É.-i, vatikáni városrészét, az ú. n. Leoninus- várost B.-nak hívják.
Borgo, 1. (B. die Valsugana), ker. kapitányság székhelye Dél-Tirolban Trienttöl 86 km.-nyire
a Brenta ós vasút mellett, (i9oo) 4445 olasz lak.,
selyomhernyótenyésztéssel és selyemfonással
2.
Telvana és San Pietro kastélyok romjaival.
B. közs. Korzika szigetén Bastjától 20 km.-nyire
a Biguglia-lagunától DK.-re, 800 lak., közelében
Mariana romjai, ahol 1768. Paoli utolsó gyzelmét vívta ki a franciákon.

—

Borgo a Mozzano,

közs. Lucca (ettl 20 km.-

hetséges,
borítják,

míg a zord B.-i szakaszt rengeteg erdk
melyekbl nagy mennyiség fát szállí-

tanak a borgó-beszterczei frésztelepre.

Borgois

(nyomd.),

1.

Borgisz.

Borgói szoros, Besztercze-Naszód vm. jádi
j.-ban, a Borgói hegycsoportban a Besztercze folyóba öml Tiha völgyébl a Dorna völgyébe átvezet szoros és hágó a benne vezet országút
Tihuca telepnél a völgyet elhagyva a Magura Kalulujra (1230 m.) kapaszkodik fel s onnan a már
Bukovinában fekv Pojana Stampi-ba ereszkedik
;

alá.

A

B.-on át élénk közlekedés folyik Bukovi-

nával.

Borgomanero, város Novara (ettl 81 km.Agogna partján,

nyire) olasz tartományban, az

nyire) olasz tartományban a Serchio völgyében,
vasút mellett, (i9oi) 8504 lak., selyemhernyótenyésztéssel.

vasút mellett, (i9oi) 9790 lak., élénk kereskedéssel, selyemszövkkel, kitn szUkkel.
Borgóprund, kisk. Besztercze-Naszód vm. jádi

Borgóbesztercze (Borg-Bistritia), nagyk.
Besztercze-Naszód vm. jádi j.-ban, (i9io) 2899

j.-ban, (1910)

oláh,

német és magyar

lak.,

vasúti állomás, u. p.

Borgóprund, A besztercze -naszódi faipar részvénytársaságnak itt nagy gzfürésztelepe van,
melyen a naszódi havasok nagyterjedelmú erdségeibl leszállított fát dolgozzák fel.
Borgognone, 1. B-{y.Bergognone),Ambrogio di
Stefano, másk. Amhrogio da Fossano, v. il Borgognone, olasz fest, szül. Milanóban 1450 körül,
megh. u. 0. 1523. Vincenzo Foppa tanítványa, de
Butinone is hatott rá. Milánón kívül Paviában
(1488—94), Lodiban (1498) és Bergamoban (1508
körül) mködött.
nyait folytatja, s

A régi milanói iskola hagyománem vesz tudomást a Leonardo

2740 oláh, német és magyar lak.,
vasúti állomás, posta- és táviróhivatallal, telefonállomás. Élénk forgalmú hely, jelentékeny papírgyárral, mely már 1786. alapíttatott az egye;

düli telep,

mely gyártmányait

tisztán rongyból

készíti légszárítással s a keményítést nem növényi, hanem állati enyvvel eszközli. Van itt továbbá
Sperantia takarék- és ellegez-egylet, hitelszö-

vetkezet, három erdészeti hivatal, nemzetközi kaszinó és iparegylet, élénk gyümölcskívitel.
Borgo San Dalmazzo, közs. Cuneo (ettl 9
km.-nyire) olasz tartományban, a Gesso és vasút
meUett, (i9oi) 4423 lak., 179* nov. 10. itt Ott
osztrák vezér gyzelmet vívott ki a Garnier vezérlete alatt álló franciákon.
Borgo San Donnino, járási és püspöki szókhely Parma olasz tartományban a Stirone és

da Vincitl Milanóba átültetett új mvészeti felfogásról. Mvészetét a vallásos áhítatos halvány
milvei a paviai Certosában vasút mellett, (i9oi) 12,079 lak., selyemszövéssel,
színezés jellemzi.
román ízlésben épült
és a milanói S. Simplicianóban lév falfestmények üveg- és faience-gyárral
8 a milanói Brerában, Museo Borromeóban ós a székesegyházzal.
berlini Kaiser P'riedrich Museumban rzött oltárBorgo San Lorenzo, közs. Firenze olasz tarképek. A budapesti Szépmvészeti Múzeumban tományban a Sieve fels völgyében, vasút melKrisztus születését ábrázoló képe látható.
lett, (1901) 14,407 lak., állattenyésztéssel.
Borgo San Sepolcro, 1. San Sepolcro.
2. B; Giacomo, francia fest, 1. Courtois.

F

;

:

—

Borgrotaro
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Borgotaro, kerületi székhely Parma olasz tartományban, a fels Taro és vasút mellett, (i9oi)
8875 lak., mészégetkkel.
Borgótiha, kisk. Beeztercze-Naszód vm. jádi
j.-ban, Í1910) 2529 oláh lak.
gr. Zichy-féle kastéllyal u. p. és u. t. Borgóprund.
Borgn, 1. Borky és Borugimg.
Bórgyémánt, 1. BórBorhalom (azeltt Btibuliska). kisk. Bereg
vm. latorczai j.-ban, (1910) 859 rutén lak. u. p.
Oroszvég, u. t. Munkács.
Borhamisitás. Már a legrégibb idkben olyan
mveleteket végeztek a borral, vagy olyan anyagokat kevertek hozzá, mely a bort vagy szapo;

;

:

;

látszólag minségében javította, st
is voltak, kik alkoholból, glicerinbl, savakból, cukorból, törkölybl, seprbl

rította,

vagy

újabban olyanok

bor felhasználásával vagy anélkül állítottak el
italokat, melyeket bor elaevezés alatt hoztak for-

galomba.

—

BorhamisftAs

több szesz ne juthasson bele a borba, mint legfeljebb egy térfogat százalék, vagyis 1 hektoliter
borba legfeljebb egy liter szesz. A mustot és bort
cukrozni általában nem szabad. Olyankor azonban, amikor kedveztlen idjárás miatt, vagy
elemi csapások miatt a szll nem érik meg kellöen és így a bor túlságosan gyenge és savanyít
lenne, kivételesen engedélyt lehet kapni a must
cukrozására. Erre nézve szigorú feltételeket állapít meg a törvény és rendelet. A cukrozott mnst*
ból készült bort azonban sem «természetes», sem
« valódi)) bornak nem szabad nevezni.
Habár minden olyan anyagot tilos használni a
must és bor készítéséhez és kezeléséhez, amelyet
a törvény kifejezetten meg nem enged, mindazonáltal különös íigyelmeztetésül a tilos anyagok közül példaképen fel vannak sorolva a törvényben azok, amelyek legmkább alkalmasak a
B.-ra és melyekkel leginkább szokták is a bort
hamisítani. Ilyenek víz, mazsolaszöUö, szárított
gyümölcs ífüge, szentjánoskenyér stb.) vagy más
cukortartalmú növények és növényrészek, úgyszintén ezeknek kivonatai vagy fzetei édesít
anyagok (saccharin, dulcin stb.) gUcerin, tamarinda s mindenféle tamarinda készítmény; mézga,
szalicilsav, borksav, másféle savak vagy savtartalmú any^ok, kátrányfestékek és más növényi- vagy ásványi festanyagok
zamatosító
és szagosító anyagok vagy kivonatok, esszenciák,
mustany^ok aluminiumsók (timsó stb.) konyhasó, bariumstrontium és magnézium-vegyületek, gipsz, bórsav, borax, formaldehid, fluorvegyiiletek vagy olyan keverékek, amelyekben az
itt felsorolt anyagok valamelyike van, úgyszintén a konyak-fzésre használt bor maradványa.
A bortörvény azokat az italokat, melyeknek
készítése vagy kezelése rendelkezéseibe ütköznek, hamisított bornak nyilvánítja s ilyeneket
forgalomba hozni nem szabad.
A külföldi csemegeborokra a tör\'ény azt a kivételt teszi, hogy az egyes borterm országok
különlegességei, mint pl. a sherrj', malaga, madeira, marsala és portborok, még ha szeszezve
vannak is, forgalomba hozhatók nálunk, de csakis
akkor, ha szesztartalmuk nem több 22Vi térfogatszázaléknál, továbbá, ha elállításukhoz csakis
olyan aszúszöU használtatott, amely abban az
országban termett, amelyikben maga a bor termett s végül, ha az Ulet bor készítése magában
az azt termel országban is meg van engedve.
Aki a bortörvény bármely rendelkezését megszegi, kihágást követ el és szigorúan büntettetik.
A leghosszabb elzárás 3 hónap, a legnagyobb
pénzbüntetés 1000 K. Emellett a meglév hamisított bort a hatóság vagy kiönteti vagj' pedig
denaturálja, hogy az többé megiható ne legyen ;
ha a hamisított bort az elítélt idközben eladta,
tartozik annak értékét megtéríteni.
A bortörvény alapján indított ügyekben bírás:

A

legritkább esetek közé tartozik, hogy a bort
az egészségre ártalmas anyagokkal hamisítsák.
A leggyakrabban használt hamisító anyag a víz,
mert ez a legolcsóbb s különösen a nagy boradó
ingerli a vízzel való szaporításra a hamisítókat.
Víz mellett azután szeszt, savakat, glicerint használnak hamisításra, fkép azért, hogy a bornak
vízzel történt szaporítását palástolják, nehezebben érezhetvé és felismerhetvé tegyék.

A nálunk most érvényben lev törvény «A
B.-nak és hamisított bor forgalombahozatalának
tilalmazásáról szóló 1908. XLVII. t-cn s ennek
végrehajtása tárgyában a f öldmívelésügji miniszter^adta ki a 112,0001908. számú rendeletet. Ez
a törvény 1909. évi január hó 1-én lépett életbe.
Eszerint bornak csak olyan szeszes italt szabad
nevezni, amelyet kizárólag szUlevébl (szllómustból) erjesztés útján állítanak el. Bor elnevezés alatt más italt sem raktározni, sem forgalomba hozni nem szabad. Hogy a borok kezelésére néz\-e félreértések ne lehessenek, a törvény
felsorolja azon eljárásokat, melyek az okszer
pincekezelésnél megengedettek és felsorolja azon
anyagokat, melyeket használni szabad. így meg-

engedi a must befzését, a tokaji borsndéken termett mustok kivételével, de csak édes ürmös készítése céljából, a kénezést, a savtalanítást tiszta
szénsavas mésszel, a bor derítését, égett cukor
vagy szaflor használatát a bor színének javítására, a tokaji bor kivételével, a hibás must vagy
bor kezelését tiszta csontszénnel, a bor felfrissítését tiszta szénsavval, a boréleszt használatát
áterjesztésre, ürmösborkészítésre az ürömnek s
más fszereknek felhasználását, a mustnak vagy
bornak valamely más bor friss törkölyére vagy
seprjére való felöntésót áterjesztés céljából a
bor fejtését, szrését, pasteorözését, a borok házasítását. A tokaji borok házasítására azonban a
tör\'ényben különleges intézkedések vannak. A
borba szeszt önteni azért, hogy ersebb legyen,
nem szabad. Beteg vagy hibás borok megjavítására, valamint boros hordók és palackok tisztítására, derítszerek elkészitéeére és eltartására
szabad legalább 96 fokos raffinált vagyis tisztított szeszt, vagy pedig tiszta borpárlatot használni, de ezt csak olyan mértékben, hogy ez úton
;

;

;

;

;

:

kodnak elsfokon a fszolgabíró vagy rendrkapitány másodfokon az alispán vagy városi
tanács, Budapesten a fkapitány harmadfokon
a belügyminiszter. Az ellenrzést els sorban az
elsfokú hatóságok végzik, továbbá a borellenrz
bizottságok. Ezeknek feladata az, hogy azoknak
:

;

:

;

az érdekeit képviseljék, akik B. miatt károsodnak.

;

—

Borház
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Minden fszolgabírói járásban és minden városban, továbbá Budapestnek minden kerületében
legalább egy ilyen bizottságot kell alakítani. A
bízottság rendszerint egy elnökbl és 4 tagból
áll. Az elnököt és a tagok felét a földmívelósügyi miniszter nevezi ki, a bizottság tagjainak

másik

felét

pedig a törvényhatósági közgylés

választja.

A borellenrz

bizottságokon

Mvül ellenrz

közegeket nevezhet ki a földmívelésügyi miniszter, akár esetrl-esetre, akár állandó megbízással. Több mint 20 vincellériskolái igazgató és szlészeti és borászati felügyel van most kinevezve
ellenrz közegnek. Ezeknek joguk van a pincékbe és minden olyan helyiségbe bármikor bemenni, ahol bort, törkölybort, gyümölcsbort, pezsgt vagy habzóbort készítenek, kezelnek, raktároznak vagy forgalomba hoznak, ezekben ellenrzési szemlét tarthatnak s a gyanús italokból és
egyéb ott talált anyagokból mintát vehetnek. Borkihágásí esetekben a bormintákat stb. az eljáró
hatóság az illetékes borvizsgáló bizottsághoz tartozik beküldeni, hogy az megvizsgálja azokat s
róluk szakvéleményt adjon. Jelenleg két ilyen
bizottság van az egyik Budapesten, a másik Kolozsváron. A bizottság egy elnökbl, tíz tagból, a
forvosból, az eladóból és két titkárból áll. Ezeket a földmívelésügyi és a kereskedelemügyi miniszterek nevezik ki egy-egy évre. A bízottság
szakvéleménye a rendri büntet eljárás alapjául
;

szolgál.

Borház, présház, v. sajtóház, az a hely, hol
szüret alkalmával a szöUöt leszemelní, zúzni, préselni stb. szokták. Arad vidékén kolnának, az
Érmelléken pajtának, a fels vidékeken hiskának, néhol gunyhónak hívják.

Borháza, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
289 vend lak. u. p. Péterhegy, u. t. Gyana-

(1910)

;

falva.

Borházasítás,

1. Bor.
Borhegy, kisk. Vas vm. felsri j.-ban,
116 német lak. u. p. és u. t. Pinkaf.
Borhibák és borbetegségek, 1. Bor.

(i9io)

;

Borhid, 1. Szamosborhid.
Borhida, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban,
u. p. Ferenczlak, u. t. Mura(1910) 281 vend lak.
szombat.
Börhidrogén. A bórmagneziumból sósav hatására fejld, még sok hidrogén-gázzal elegyedett,
színtelen, azeltt HgB összetételnek tartott B.gázt folyós levegvel htött mosópalackon átáramoltatva, a palackban fehér kristályok válnak
ki, amelyek melegítéskor megolvadnak, majd
színtelen, kellemetlen szagú HjBg összetétel B.gázzá alakulnak. Ez a B. vízben oldhatatlan és
meggyújtva zöld szín lánggal ég. A folyós levegvel való hteskor meg nem srsödött gáz
hidrogéntl szennyes HgB összetétel B., amely
szintén kellemetlen szagú és vízbon alig oldható
;

—

Borics

Borias-nak hittak és e néven személyesítették
a Karszt hegységen innen lakó latin partvidéki lakosok a Boreas szelet. Ma bóra (1. 0.) a

meg

neve.
Borica, régi székely tánc, 1. Magyar táncok.
Boricevac, adók. Lika-Krbava vm. alsólapaczi
u. p. és u. t.
j -ban, (1900) 853 horvát-szerb lak.
Dolnji-Lapac.
Boricin, antiszeptikum, egyenl rész bórsavból
és nátriumbiborátból áll.
Borickit (ásv.), vasmészhidrof oszf át veséded,
vaskos, viaszfény, vörösbarna. Csehország (Nenacovie), Stájerország (Leoben) a lelhelye.
Borics, Boris, 1. Magyar személynevek.
Borics, helyesebben Boris, Kálmán király 2 -ík
feleségének Eufémiának fla, ki 1113. Kijevben
született, hová Kálmán feleségét visszaküldte volt,
mivel htelennek tartotta. Ez a htlenség azonban nincs bebizonyítva s az országban egy tekintélyes párt Kálmán király törvényes fiának ismerte el B.-t. n. István halálával a 18 éves ifjú
érvényesítni akarta jogait II. Bélával szemben s
1132. lengyel és orosz hadakkal elfoglalta a
Szepességet s sszel már a Sajóig nyomult, miSzobjeszláv cseh fejedelem Lengyelországra
ütvén, a lengyel hadaknak vissza kellett térniök.
1133-ban ismételte támadását,Béla király azonban
a Sajó mellett lev táborában mindazokat az lu-akat, kik törvényességében nem kételkedtek, ítélet
nélkül kivégeztette, mire a lengyelek még azon
éjjel és rá csakhamar az oroszok is visszavonultak.
1134. jan.-ban azonban Boleszláv ós Vladimirko
ismét megsegítettek a trónkövetelöt, míg II. Bélát
Szobjeszláv és az osztrák Albert herceg támogatta. Júl. 22. a király seregei dönt gyzelmet
arattak, de a lengyel király csak Lothár császár
közbenjárására mondott le B. támogatásáról,
forma szerint pedig csupán 1137. kötött békét
Bélával. B. a békealkudozások idejében sem nyugodott, mire Béla 1136-ban az aradi gylésen (1.
11. Béla) levágatta B. leghségesebb 68 emberét s
így az ellenzéket vérbe fojtotta. Öt magát többé
nem is háborgatta B. II. Géza trónraléptével azonban újabb szövetségesek után látott s II. Vladiszláv cseh herceg és III. Konrád császár segítségével 1146. húsvét hetében el is foglalta Pozsonyt,
szept. 11. azonban Lerfeldnél ismét véres vereséget szenvedett s 7000 halott hátrahagyásával
kellett menekülnie. A következ (1147) évben Konrád császár, majd VII. Lajos francia király keresz;

;

dn

hadaihoz csatlakozott. Az uralkodók megtagadták ugyan a magyar király által követelt kiadatását, de segítséget sem adtak neki. Most tehát a
bizánciak szövetségét kereste. 1152 nyarán egy
gör. hadosztály élén valóban egész Temesvár ridókóig nyomult B. Belus bán ell ellenben csakhamar
visszavonult. Az 1155-ben újból kitört háborúban
a Belgrád közelében vívott csatában esett el. Fia
Kálmán utóbb egy gör. thema helytartója lett s
gáz. Ammóniával egyesül meggyújtva zöld szín utódok nélkül hunyt el. V. ö. Wertner Mór, Boris
lánggal ég.
und Rostislaw (Berlin 1889, 8-r.l541ap); Hodinka
Bórhidrogénfluorid, 1. Bórfluorid.
Antal, Kálmánfl Kolomauovics Boris (Történ.
Bori, 1. kisk. Hont vm. háti j.-ban, (i9io) 361 Tár 1889, 421—433. lap) Hadtört. Közi. 1891,
magyar lak. u. p. Dalmad, u. t. Léva.
2. B.,
145. lap Gumplowicz M., Borys (Századok 1910)
kisk. Nyiti-a vm. pöstyéni j.-ban, (1910) 742 tót Petfi S., Tigris és hiéna úgyszintén Szigligeti,
lak. u. p. Rakovicz, u. t. Trebete.
Törvénytelen vér címmel drámát írt róla.
tes

,

;

;

—

;

;

;

;
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Borics, az els névleg ismert boszniai bán

'

—

Borftékgép

BorisszoT, kerületi székhely .Minksz orosz kor-

mint II. Géza magyar mányzóságban, a Szaka és Berezina összefolyásákirály szövetségese Manuel bizánci császár ellen nál, vasút mellett, (i897) 14,931 lak., nagy brharcolt. Géza halála után B. Géza testvéreinek II. cserzökkel 19 km.-re tle Sztudjanka falunál kelt
László és rV'. lst\'ánnak pártján állott III. István, át a Berezinán 1812 nov. 27. és 28. a francia hadGréza fla ellen. Azért III. István 1163. hadsereg sereg.
Borisszov, Alexander Szergejevics, orosz fest,
élén ellene küldött egj- Gottfried nev német
vitézt, aki B.-ot megverte. Midn 1166. Bosznia szül. a wologdai kormányzósáígban 1866. 20 éves
a görögöké lett, B. Pozsega vármegjében kapott korában a szt. -pétorvári mvészeti akadémiára
nag>' birtokot s ivadékai B. bán nemzetsége néven került. Két ízben tartózkodott Novaja Zemlján és
szerepeltek. E nemzetségbl származott a Gra- ott festette legismertebb mveit, tárgyilag és
barjai Beriszló v valószinüleg a ma is virágzó mvészileg egyaránt érdekes sarkvidéki tájképecsemeki DessewíTy-, meg a Pozsgay-család. V. ö. ket, melyek nagyrészt a szt -pétervári III. Sándor
Karácsony J., Magj'ar nemzetségek I. Wertner múzeumba kerülitek.
Bori8Szovka,kisváros (szloboda)az orosz Kurszk
M., Magj-ar nemz. I.
Borii, bolgár cár, mint trónkövetel uralkodott kormányzóság Grajvoroui kerületében, aVorszkla
1207—1218, mely utóbbi évben II. Asen János és Gosztenka mellett, (isö?) 16,288 lak., földmívea törvényes cár elfogatta és szeme világától meg- léssel.
Borisza a. m. borivó.
fosztatta. B. Henrik bizánci császárnak apósa volt.
Boriték, néha igen díszes, fzött köny\'nek renIsmeretlen okból üldözte a bogomilokat és 1211.
ellenök a tmovói egyházi zsinaton kimondattu az desen színes, vastagabb papírra nyomtatott címlapja. Továbbá a levél hüvelye, melyet a köznyelv
egyházi átkot.
Bori mocsár, Árva \Tneg5'e és Galicia határán, kopertának nevezett el a francia couvert (1. o.)szó
Jablonkától D.-re és Chizsnétl K.-re elterül ter- után, mi eredetileg teritéket jelent. Ezt a francia
jedelmes zsombékos mocsár-terület, melybl a szót a németek félreértették, s utánuk nálunk is
Fekete Dunajecz és a Fehér Ár\'a több mellék\Tze hibásan használják a B. helyett.
ered. Az itteni hullámzatos fensíkon, melynek
Boritékgép (képmelléklettel). Borítékokat gétenger f. magassága 686 m., számos külön álló piesen 18-tó óta gyártanak. A B. tkp. csak az
tzegtelepet találunk, melyek tekn-alakú meden- összehajtogatást s összeragasztást végzi, míg a
céket töltenek be, st a víz szine fölé emelkedve, papiroslapok formás kivágását, amelyhez formás
igen alacsony és szelidhajlásü halmokat alkotnak. kiverövasakat használnak, elkülönítve végzik. A
E terület tzegképzdés alkalmával erdvel volt kivágott lapok alakja megfelel egj- a boriték nag>'borítva, miért is a tzegben sok fa van eltemet\'e. ságával egyez négyszögnek, ameljTiek minden
van
számnyal
A tzegtelepeket bor-nak vagy puscsisznának ne- oldala háromszög toldattal
vezik, legjelentékenyebb a Lisi bor, Pnsti bor, kiegészít\-e. A B. feladata már most abban áll,
Jasovszki puscsiszna és Pekelnicki bor a tzeg- hogy a hosszabb oldalok mentén lev szárnyak
telepek mélysége 2—3 m., v^ása igen primitív szélét ragasztóanyaggal bevonja, azután a két
módon történik. V. ö. Jablonszky Flóris, A jab- keskenyebb szárnyat az alaplapra fekteti, ezekre
lonkai tz^ekrl (Földtani Közlöny. XVI. évf. az egyik hosszabb szárnyat ráhajlítja, amikor
is e három szárny összeragad, végre a másik
1886. 314—320.).
Borinage (ejtsd — nass), Hainant belga tarto- hosszú szárnyat, a zárószámyat kissé behajlítja
mánynak Monstól D.-re es, széntelepekben gaz- és száritóba adja a boritékot. A kiszáradt borítékok
egymásra halmozódnak, amikor is a zárószámy
dag vidéke.
is rásimul az alapra. Az ily teljesen önmköd B.,
Borino, szél, 1. Bóra.
Boris, 1. 1. B- (Boghoris v. Boqoris), bolgár amint a képmelléklet is láttat, óránkint 4— 5000
fejedelem, uralkodott 852— 888. Uralkodása külö- boritékot gj'árt. Ennek mködése a következ
nösen azért nevezetes, hogy a bolgár nép ekkor A formás papiros garmadája a. Errl egy-egy
volt

1154—63.

B. 1154r- ben

;

;

—

—

;

:

darabot kell az összehajtogató szerkezetbe adagolni, amit a &- vei jelölt szerkezet az egyik szárny
gummizásával egyidejleg végez el. Ez a fc egy
közös tengely körül forgó négy hengerbl áll,
amelyekben fel s alá mozgó dugattyúk vannak. A
dugattyúk végén a gummival bevonandó szárny
uralkodása kezdetén Szvjatoszláv orosz fejedelem szélével megegj-ez fémdarab van,amely a gummifogságába esett. Ebbl ugyan 971 -ben Tzimiszkesz anyag felvétele céljából nemezzel van borítva.
bizíánci császár kiszabadította, de egyszersmind Innen a lapok egyenként viendk át az összetrónjától is megfosztotta; így Bolgárország bizáici hajtogató szerkezet alá, amit a b jel gummizó
szerkezet hajt végre. Ez ugj'anis egy függleges
fenhatóság alá került. L. Bolgárország.
Borisfalva, kisk. Sopron vm. felspulyai j.-ban, tengely körül forgó, négy hengerbl álló csoportu. p. és u. t. Szabadbáránd. ból áll a hengerek mindegjikében fel s alá mozgó
(19101 1177 horvát lak.
Boris GodunoY Fjodorotncs, orosz cár, 1. Go- rudak vannak, ezek végeihez pedig a gumraizandó
szélek alakjával biró fémdarabok vannak eródunov.
Borisszoglyebszk, kerületi székhely Tambov 8Ít\'e. B fémdarabok nemezzel vannak borítva,
orosz kormányzóságban, a Vorona balpartján, hogy a ragasztó anyagot felvehessék. E nemezvasút mellen, (i897) 22,370 lak., gyapjuszö vkkel borítások a b rendszer forgása következtében a

(864) tért a kereszténységre és

magát

B.-t is szt.

Method megkeresztelte. B. harcolt a frankok, a
morvái birwiaJom és a bizánci császárság ellen.
36 évig tartó nralkodás után kolostorba vonult
\'issza, hol mint szerzetes 907 jan. 2. meghalt.
2. 11. B., bolgár cár, Péter cár fla, 969-971. Már

;

és vasolvasztókkal

;

élénk hajózással a Veronán.

;

fölött haladg jel gummitartóban mozgó heneer

;
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Borító

nak

el s

így

gummival megtelnek, de amint az a

tartó közelébe jutnak, felemelkednek s csak akkor
esnek le a papirosra, amikor pontosan szólei föló

kerülnek. A gummi hatása következtóben a fels
papiroslap a nemezhez tapad s mert a h rendszer
tovább forog, a fels lapot is magával viszi de
amint a hajtogató készülék elé kerül, a papirost
egy reá nehezed négyszög köldök fogva tartja
s így a b rendszertl elválik. Ez a köldök a papiros négyszög részét egy mélyedésbe nyomja,
minek folytán a szárnyak az élek mentében kissé
elhajllttatnak, most a négyszög köldök felemelkedik és a három szárny a már elbb ismertetett
sorrendben az alapra lesz fektetve s ezzel a boríték
elkészült. A boríték most már a k jel szárítóba
kerül. Lényegét egy vógnélküli lánc képezi, amely
a borítékokat hosszabb pályán, t. i. fel- majd lefelé vezeti, úgy hogy amire e pálya alsó részéhez
kerülnek, a gummizott rész is megszáradt, a borítékok tehát egymásra halmozhatok.
Borító. 1. Fzfavesszbl ritkásan font, kúpalakú kosár, mely arra való, hogy a kis csibék
eleségétl a tyúkot elzárjuk, de a B. alsó nyílásain a kis csibék a tyúkhoz bemehessenek. Néhány napig ugyan a csibék eledelében szokás az
anyát is részesíteni, de mert ez az eleség drága,
késbb az anyát a csibék etetése alkalmával a
borítóval fedik le.
2. 5. a halászoknál, ép olyan fzfavesszbl
font, fenék nélkül való kosár, mint a baromfiborító, s a tapogató halászat szerszámát képezi
a halász sekély vizekben a B.-val majd itt, majd
ott keríti be a vizet, s a B. tetején benyúlva ku;

tatja át a bekerített helyet.
Borítófal, 1. Bélésfal.

Borítóléc V. ütközöléc, kétszárnyú ajtóknál,
szekrényajtóknál szerepl függleges választék,
melyet rendesen lezenásan, ritkábban pillér- v.
oszlopszerüen csinálnak az asztalosok. Célja az
elválasztás és födés.

—

Borítólemez v. furnér, vékony, ^|^ 2 nmi.
vastag falemez, mellyel a kevésbbé szép és nemes
«vakfát» enyvezés útján borítják. B. kétféle lehet,
vak- és díszítlemez. A vakfurnér szivacsos puha
fából készül, mely az enyvet jól fölveszi
a díezítfumér bármely kemény és szép fából készülhet, legszebbnek tartják mindig a gyökértuskókból készült habos B.-t. B. készülhet frészelés,
hasítás és hámozás útján. Legjobb és legdrágább
az els, legrosszabb az utolsó. Fürészelésnél az
;

anyag Vs -a hulladék, míg hasításnál és hámozásnál hulladék általában nincsen. Hazánkban is már
tekintélyes B. -gyárak vannak, melyek kivitelre
is

dolgoznak.
Borítólevél,

1.

Dohány.

—

Borjubénaságr

és kendertermeléssel.

Borgia-család

A

város fölött állanak a

si kastélyának

;

—

nehéz,

vagy

lehetetlen, s többnyire állatorvosi

beavatkozásra van szükség. Ha a magzatburok
szülés közben nem szakadna fel, szülés után
azonnal fel kell szakítani, különben a magzat
megfullad. Szülés után a tehén felugrik s a köldökzsinór elszakad, de ha nem szakadna el, kis
arasznyira a borjú hasától, selyemmel v. viaszozott cérnával átkötend s tiszta késsel v. ollóval
elvágandó. A köldököt akkor is tanácsos lekötni,
ha az magától szakad el a lekötés után pedig
célszer ö^/o-os karbolos vízzel megmosni. A szülés után rendesen visszamaradó, közönségesen
poklának nevezett burok, néhány óra, de legkésbben egy-két nap alatt magától eltávolodik. Ha
ez nem történnék meg, állatorvosi beavatkozásra
van szükség. A megszületett borjut lábra kell
állítani, orrát, száját az ott lev kocsonyás anyagtól megtisztítani, azután anyja elé kell fektetni,
hogy az szárazra nyalja. Ennek megtörténte után
pedig a tgyhöz viszik, hogy azt kiszopja. Ha a
tehén borját nem engedné szopni, keresni kell
annak okát, nem beteg-e a tgye, nincsenek-e a
borjúnak éles, a tgyet sért fogai. Ha csupán a
tgy csiklandóssága az oka, ami elször ellett teheneknél elég gyakori, akkor egyik els lábát fel
kell emelni a szoptatás ideje alatt, hogy így néhány nap alatt a szoptatást megszokja.
Borje, adók. Belovár-Körös vm. körösi j.-ban,
u. p. Sveti-Petar(1900) 587 horvát-szerb lak.
Orehovoc, u. t. Qornja-Rieka.
Borjocke ("ftor/oo/ce^iAbessziniában váltópénzül
szolgáló üveggyöngyök, amelyekbl 180 darab
í amolen (1. o.).
Borjú. A szarvasmarha, de általában a kérdzk utódjait B.-nak nevezzük mindaddig, míg
tenyésztésre alkalmassá nem válik. Nemük szerint van üsz B., bika-B.
B., a katonaság háti
táskája, amely e magyar nevét azért kapta, mert
régebben kizárólag borjubrböl készítették.
Borjubénaság, 1. Bénaság.
;

;

Borított gerenda-födém, könny mennyezetszerkezet, egymástól 1—1 m. -nyíre fektetett fenyöfagerendákból, melyek csak alulról, vagy alulról és felülrl deszkaborítással láttatnak el. Az
alsó deszkahéjjazás nádazva vakolható, a fels
pedig homokfeltöltéssel vagy agyagtapasztással
ellátva tzbiztossá lesz.
Borja, Francesco, 1. Borgia 5.
Borja, kerületi szókhely Saragossa spanyol tartományban, a Huecha mellett, a Moncayoval
szemben, vasút mellett, (i9oo) 5701 lak., gyümölcs:

romjai.

Borjád, 1. kisk. Baranya vm. mohácsi j.-ban,
(1910) 907 német, szerb és magyar lak.
u. p. Ráczttts, u. t. Nómetbóly.
2. B., Uj -Dombóvárhoz tartozó puszta Tolna vármegye dombóvári
j.-ban; Petfi Sándor kedvelt tanyája volt.
Borja-planina, 1. Bosznia.
Borjavítás, 1, Bor.
Borj ázás. A kilenc hónapig tartó vemhességi
id leteltével a tehén megszüli magzatát, s ezt
nevezzük B.-nak. Ezt megelzleg néhány nappala tehén hasa hátrafelé megereszkedik,lágyéka
és fara behorpad, tögye duzzadt lesz, s belle tej
csepeg ki. Sokszor egy nappal is az elles eltt elfájdalmak jelentkeznek, a tehén nyugtalanná
lesz, gyakran lefekszik, majd ismét felkel, hasa
felé tekintget. A görcsök növekedése közben a hüvely nyilasán egy vízzel telt hólyag jelenik meg,
a magzatburok, amely csakhamar felpattan, s a
belle kiöml víz sikamlóssá teszi a magzat útját.
A hüvely nyílásában csakhamar megjelenik a
magzat, illetleg els két lába, amelyen a fej is
fekszik, s ez esetben a szülés normális. Ha a
magzat nem két els lábával ós fejével indul a
szül útba, akkor fekvése rendellenes, a szülés

=

—

5

Borjubr
Borjabr,
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Br.

sébl

Borjudiitéria (diphtheria vüulorum), a szopós borjuk fertz betegsége. Okozója karcsú pálcika alakú baktérium (bacillus necroeeoe), mely
hosszú fonalakká is kin. A természetben igen el
van terjedve s a borjuk szájába kerülve, fképen
A pofán, a szájpadláson, az inyen, a nyelven és a
:garatban rostonyaszerú, nehezen levonható álhártyákkal járó gyuladást okoz. Az álhárt>'ák
körül a nyálkahártya vörös és duzzadt kötszövete vizenys. Az álhártyák alatt a lágj- részek,
st a csont is elhalhat. Hasonló elváltozások az
-orrban, a gégecsben és a bélben is keletkezhetnek. A betegeken bágj-adtság, étvágytalanság,
nyálfolyás, a pofák duzzadáisa észlelhet. 4
nap alatt rendszerint elhullanak, hosszabb betegség esetén bél- és tüdögj'uladással szövdik.
Orvoslás céljából a szájUregnek ferttelenít szerek oldatával való gj'akori kifecskendezóse, belsleg szalicilsaMiak vagy klórkáliumnak beadása
ajánlható. Terjedése ellen védekezésül az istálló
kitisztítása, szellztetése és ferttelenltése vége-

—

2end.
Borjuíodor, 1. Borjukedesz.
Borjuióka (Phoca vitulina L.), a ragadozók
/Carnivora) rendjébe, az úszólábú emlsök (Pinnipedia) alrendjébe tartozó emls állat. Feje gömböljrü, orra keskeny, fülei nincsenek, üszóhártj-ája
szrös; szre sárgásszürke, barnás v. feketés foltokkal. Hossza 1-6— 19 m. Az É.-i tengerekben
tenyészik húsáért és zsírjáért vadásszák könynyen szelídíthet. L. még Fókafélék.
Borjuitató v. horjuszoptató, a kis borjúnak
tejjel való itatására szolgáló készülék, amelyet
akkor használnak, ha a tehén a borját szoptatni
nem tudja, vag>' ha a borjut a szopás helyett a
tejivásra akarjuk rászoktatni. A B. a tehéncsecs
mintájára gummiból vagy fából készül s a tejtartó edényre van alkalmazva, amibl a borjú a
készülékkel a tejet felszívhatja. A borjuitatásnál
különös gondot kell fordítani a tej hfokára, hogy
az a tögy melegségének megfeleljen ós a készü:

;

lék tisztaságára.

Borjukedesz

v. borjúfodor, a borjú gyomra,
melyet becsinált alakjában vagy kirántva, sütve, de különösen franciásan, ragout
módjára vagdalva készítenek.

bélfodra

Borjuvérhas

stb.,

Borju-kidbr, 1. Kidbr.
Borjumirigy (franc, ris de veaux), a borjú
nyakmirigje, melyet a szakácsok különböz módon készítenek el, 8üt\'e, kirántva, forrázottan.
Borjapaprikás, hasonlóan készül, mint a borjupörkölt és csak több paprika és fleg tejfel hozzátétele által külunbözik attól.

Boijapázsit. Anihoxavthum L. (nSv.), a Gramineae (Pázsitffélék) család génusza, melynek 4
faja fkép Európában él. Legközönségesebb az
A. odoratum L. szagos B- [l- o.). L. még Anthoa:anthum Puellii.
Borjapörkölt, egyike legkedveltebb nemzeti
eledeleinknek, mely apró darabokra vágott és megsózott húsnak zsírban pirított hagj-mával való
párolása útján készül. Tarhonya, burgonya, galuska körítéssel vagy salátával kerül az asztalra.
Borjaszelet, a borjú combjából vágott hosszúkás szeleteknek következ módon való elkészíté-

miután a hússzeletek megverettek s
vagy tojás és zsömlemorzsa
keverékébe mártva, forró zsírban hamar megáll

:

besózattak, lisztbe
süttetnek.

Borjuszoptató, 1. Borjuitató.
Borjuvérhas, alig pár napos újszülött borjuk-

nak fertz betegsége, melj-nek leginkább felötl
tünete a bséges hasmenés s mely sokszor 1—3
nap alatt elhullásra vagy pedig, közbees múlékony javulás után, idült senyveszt betegségek
kifejldésére vezet, de némelykor gyógyul is. A
téli és a tavaszi elletések alkalmával némely
tehenészetben annyira megfészkeli magát, hogy
az egymásután megszület borjuk rendre pusztulnak és új nemzedék felnevelése lehetetlenné
válik. Az els megbetegedés rendszerint valamely
étrendi hiba, meghlés vagy egv'éb ártalmas behatásra jelentkezik, mely a gyönge, fiatal állat
természetes ellenálló képességét hirtelen csökkenti, minek következtében a különben is a bélben élsköd kóübacUlusok és közel rokonaik
szokatlanul nagy mértékben elszaporodnak és a
bél nyálkahártj'ájában gjTÜadást, végül pedig
általános vérfertzést is okoznak. A most már a
szokottnál mérgezbb hatású baktériumok az
ürülékkel nagy mennyiségben kikerülnek a szabadba és a velük beszennyezett talajról, alomról,
fképen pedig a szennyes alommal érintkez
tgyrl bejutnak a késbb szület szopós borjuk
tápláló csatornájába, melyben szintén elidézik a
gjniladásos folyamatot, ilyen módon az esetleg
étrendi hiba következtében támadt betegség veszedelmes helyi járvánnyá fajul és pedig annál
inkább, mert az istállóban elszaporodott ragály
a talajról vagy az ápolók kezeirl és ruhájáról a
köldökön keresztül is juthat az újszülött állat
testébe. A védekezés az anyaállatok okszer takarmányozásán kívül a lehet legnagyobb tisztaság betartásában áll, ha pedig a baj valahol már
fellépett, akkor mindenek eltt az egész istállót
igen alaposan ki kell tisztogatni s egyúttal ferttleníteni (forró lúggal, meszeléssel). A betegek
eltávolítása után különös gondot kell fordítani
arra, hogy az újszülöttek be ne fertzdjenek a
segédkez személyzetnek csak gondosan megmosott kezekkel szabad hozzájuk nyúlni, a tgyet
a szoptatás eltt meg kell mosni tiszta vízzel, a
szoptatási idközökben pedig célszerti a borjuknak szájkosarat kötni a szájuk elé. A közös borjuállásba való helyezésük helyett ajánlatosabb minden újszülöttet egy-két hétig an>'ja mellett a jászolhoz kötni, hogy egymást be ne fertzzék. Ahol
megbízható, tiszta személyzet áU rendelkezésre,
ott a köldökzsinór lekötése s azután ferttlenítése
is szóba jön. Forralt tej itatása a legels napokban már magában is elidézheti a bet^séget, ha
;

közben nem járnak el a legaggodalmasabb tisztasággal hol erre nincsenek meg a feltételek, ott
célHaerübb a szoptatás va^^ tiszta nyers tej itatása, melynek fermentumjai bizonyos fokig akadályozzák a bélbaktériumok túlságos elszaporodását. Ujabb idben védojtások is hatékonyaknak bizonyultak a baj ellen. Az ojtóanyag kólibacillusokkal ismételten fertzött nagy állatok
immunizáló vérsavója, melybl az elírt adagot
azonnal a borjú megszületése atán kell a bre alá
;

;
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fecskendezni. Ez az ojtóanyag azonban csak ott
hatékony, ahol a betegséget valóban kólibacillusok okozzák, míg azokban a ritkább esetekben,
amidn másfajta baktériumok a baj okozói, a
védöojtás hatástalan. Hogy mely esetekben várható a forgalomban lev kóliszérumoktól eredmény, arról a boncolás lelete és a bakteriológiai
vizsgálat tájékoztat. Más állatfajok újszülöttjei,
fleg bárányok és csikók, szintén meg szoktak betegedni ugyanebben a betegségben. A védekezésre itt is ugyanazok az elvek irányadók.
Bork, község Münster porosz kerület Lüdinghausen (ettl 12 km.-nyire) j.-ban, vasút mellett,
(1905) 2733 lak., téglaégetvel.
Bork, Hátsó-Pommerániának régi fejedelmi
családja, mely a monda szerint a Rega mentén
uralkodó vend fejedelmektl vette eredetét. B család legismeretesebb tagja B. Szidónia, Ern Lajos
Wolgast hercegének szeretje, akit nyolcvan éves
korában boszorkányság vádja miatt Stettinben
1620. lefejeztek. Élete sorát Meinhold írta meg

Die Klosterhexe c. regényében.
Bork., 1. Borkh.
Bórkarbid, fekete, fémfény tömeg alakjában
BgCj összetétel B. keletkezik, ha bór vagy bórtrioxid keverékét elektromos kemencében összeolvasztjuk. Moissan elektromos kemencében színbórés szén közvetlen egyesítése útján BgC összetétel B.-ot is állított el fekete, fényes kristályok
alakjában fajsúlya 251. Keménysége nagyobb
a szüiciumkarbidénál, úgy hogy vele gyémánt
csiszolható. Oxigén-gázban a gyémántnál is nehezebben ég el a legtöbb anyaggal alig reagál.
Borken (B. in Westfcden), járási székhely
Münster (ettl 5-4 km.-nyire) porosz kerületben, az
Aa kis mellékvize és vasút mellett, (1905) 4769
;

;

lak., fa- és

marhakereskedéssel.

Bórkencs, borsa vas kencs készítésére 2—2
8. r. kemény paraffin és fehér viasz megolvasztott elegy éhez 12 sr. sesam-olajat, majd 3 sr.
glicerinben oldott 1

bórsavat kevernek.

sr.

;

:

—

Bork

sére szolgál némely helyen (Szekszárd vidékén)
kucsorjá-nak nevezik.
B., száraz, többnyire*
zsíros, sós, tésztás étel, melyre jól csúszik, jól esik.
a bor.
Bork, 1. káliumhidrotartrát, savanyú Bsavaskálium (Cremor tartari). A kétbázisú B. -sav
(1. 0.) savanjTí kálium sója, képlete KH(C4H408).
Elfordul számos savanykás gyümölcsben, így különösen a szöllöben. A mustban is oldva van tehát
a must erjedésekor a cukor szesszé alakul és mivel a B. szeszes folyadékban még nehezebben oldódik, mint vízben, a borból lassan kiváUk és a
hordó falaira, különösen pedig annak aljára kristályos kéreg alakjában lerakódik. Ez a nyers B.r
mely szerfölött tisztátalan a jobb féleségek 70—
807o. mlg a silányabbak 50— 6O0/0 B.-t tartalmaznak. Különösen sok benne a B. -savas kalcium,.
Rendesen színes a borból kiválott festanyagtól. E nyers B.-vet úgy tisztítják meg, hogy
forró vízben oldják, az oldatot agyaggal, szénnel,
;

—

;

fehérjével színtelenítik és derítik, majd újbói
kikristályosítják; de még a több ízben átl-istályosított B. is kalcium-tartalmú, ezért a féligmeddig megtisztítottat elbb sósavtartalmú vízbl
(a kalcium mint vízben nagyon könnyen oldhat6
klórkalcium oldatban marad), utoljára pedig tiszta

vízbl

átkristályosítják.

puratus,

crystalli

A tiszta B.

tartari)

(tartarus de-

színtelen,

romboa

kristályok.Vízben nagyon nehezen oldódik, közönséges hmérséken közel 200, 100<'-on kb. 15 sr.
vízben oldható, szeszben oldhatatlan. Ize kellemessavanykás. A hevítéskor megszenesedik. Izzításkor tiszta káliumkarbonáttá alakul (Kálium carbonicum e tartaro). Az alkálifémek hidroxidjainak és karbonátjainak oldatai könnyen oldják,
mert a vízben könnyen oldható szabályos tartrátok
keletkeznek. Ipari célokra, továbbá gyógyszerül
használják. A magyar gyógyszerköny%'ben is hivatalos. Kis adagokban mint hsít és húgyhajtó
szert használják ; nagyobb adagban (10—15 g.)

enyhe hashajtó. B. fontos kereskedelmi

cikk.

Az

Borkik. V. Bork., tud. állat- és növénynevek- iparban a gyapotfestósnél, pácok készítésére, óuonél Borkhausen Moritz Balthasar erdész és ento- zásnál, káliumkarbonát és B.-sav elállítására
mológus (szül. 1760 dec. 3., megh. 1806 nov. 30.) stb. használják.
nevének

rövidítése.

Borki, adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban, (i9oo)
1131 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Sirac.
Borki, több orosz község neve a Kharkovtól
41 km. -re Kharkov kormányzóságban lev falut
(1400 lak.) az orosz cári vonatnak 1888 október
;

;

29. történt kisiklása teszi emlékezetessé,

amidn

2. B., hánytató, káliumsztibiotartrát (Káliunvstibio-tartaricum, Jartarus emeticus.) A B.-bl
leszármaztatható vegyes só a B.-ben ugyanis a
még meglev karboxil-csoport hidrogénjét az
egyvegyérték SbO antimonil- v. sztibil-gyökkel
helyettesítjük
;

CHOH COOH
.

CHOH

.

COO(SbO)

ugyanis 58-an megsebesültek ós 21-en meghaltak
a cár maga sértetlen maradt.
CHOH COOK
CHOH COOK
bork.
hánytató bork.
Bórklorid, brtriklorid, BClg. Keletkezik klórgáznak vagy sósav-gáznak amorf szln-bórra v.
E vegyület úgy készül, hogy B. forró vízzel kéklórgáznak bórsav és szón izzó keverékére való szült oldatát antimonoxiddal (Sb^O,) keverve forhatásakor. Színtelen, mozgékony, ers fény törés, ralják a leszrt oldatból a kihléskor kikristá1-85 fajsúlyú folyadék, amely már 18'23<'-on forr, lyosodik a só két molekulája 1 mol. kristályvízzel.
miért is e hmérsék fölött, a B. színtelen gáz. Színtelen, átlátszó könnyen elmálló rombos oktaNedves levegn ersen füstölög ilyenkor, úgy- éderekben kristályosodik. Közönséges hmérsészintén víztl, belle sósav és bórsav keletkezik. ken 15 sr., 100 fokon 2 sr. vízben oldható szeszAmmónia-gázzal nagy hfejldés közben reagál. ben oldhatatlan. Kezdetben édeskés, utóbb undoMás kloridokkal kristályos ketts kloridokat is rítófémes íz. A hevítéskor megszenesedik a maalkot.
radók káliumkarbonát, szénésszín-antimon keveBorkorcsolya, eszköz, mely a boroshordónak a réke; sósavval megsavanyított vizes oldatában
szekérrl való v. a pincébe való óvatos leereszté- kénhidrogénes vlz narancsvörös szín csapadékot
I

I

.

.

;

;

;

;

;:

—
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okoz. Pontos gyógyszer. Küls6\eg izgató (ünguenium Autenrtethi fö alkotórésze). Belsleg igen kis
adagokban (5—8 mg.) mint emésztést elsegít
fizert használják. 1 cg.-os adagai hányási ingert és
bélürülést idéznek el. 5—10 cg.-os adagai hányást okoznak. A m. gj'ógyszerkönj'vben hivatalos gyógyszer; különösen fontos, hogy arzóntartalmú no legyen. A vimim stibiaio tartaricum
(Vinum Hiixhami) 040 g. hánji;ató bork 100 g.
tokaji -a.''zuborban való oldása útján készül.

b

Borkolaj,

Káliumkarbonát.
Borksav, dioxiborostyánksav, dihidroocilborostyánkösav, butandioldikarbonsav (acidum
tatiaricum) :
C^H«Og,

1.

ill.

,;

COOH.CHOH.CHOH.COOH
A boros-

összetétel, kétbázisú dioxikarbonsav.

—

Borl-GyiI hegrysésr

ammonium sójából készül a balraf(yrdító B. Tömény salétromsav ós kénsav a B.-at nitro-B.-vá
alakítja,

amelybl

víz hatására dioxi-B.

COOH.C(OH),.C{OH),.COOH,

majd ebbl pedig szónsav

és tartronsav

COOH.CHOH.COOH
keletkezik, amelyet tartrazin elállítására használnak. Káliumhipermanganát a B.-at hangyasavvá és szénsavvá oxidálja ; redukáló anyag, pl.
jódhidrogén borostyánksawá és almása
alakítja. A B.-at hsít és pezsg italok (pezsgpor)
készítéséhez, a kelmefestésnél, a fotografálásnál,
továbbá rozsda- és tintafoltok eltávolítására használják és úgy a B.-at, valamint néhány sóját
gyógyszerül is alkalmazzák. A B. kétbázisú sav
lévén, kétféle sókat szabályos és savanyú (hidro-)
tartrátokat alkot. Az alkálifémek szabályos tar-

wá

:

tj'ánksavból származtatható le, annak két Hgyökét két hidroxil csoporttal (OH) helyettesítve trátjai vízben bségesen oldhatók a savanyúak
közül a nátrium és a litium hidrotartrátja elég
CHOH COOH
CH, COOH
könnyen, a többi lúgfémhidrotartrát azonban uagyon nehezen oldódik; a többi fémek tartrátjai
CHOH COOH
CH, COOH
;

.

.

!

I

.

.

borksav.

borostyánkSsav.

Mivel két aszimmetriás szénatomot tartalmaz,
8 izomer módosulata lehetséges, amelyek közül a
következ 4 ismeretes: a poláros fény síkját
jobbra fordító B. (közönséges B.) ; a poláros fény
síkját balra fordító B.
a két optikailag aktiv
módosulatból keletkez és azokra szét is bontható, optikailag inaktív, ú. n. para-B. (szöUsav)
továbbá a nem bontható, optikailag inaktív antiv. mezo-B.
A közönséges vagy jobbra fordító B. rendszerint savanyú kálium- és kalciumsójával együtt
számos savanyú és édes gyümölcs. így fképen
a szöllbogyó, a tamarinda stb. alkotórésze. Optikai sajátságait Biot és különösen Pasteur tanulmányozták. A B. keletkezik cukorsavból és
tejsavból, salétromsavval való oxidációkor. Elállítják borkbl, borseprübl v. B.-as kalciumból.
Evégbl a bork és krétapor vizzel készült keverékét forralják, amikor oldható szabályos B.-as
kálium és oldhatatlan szabályos B.-as kalcium
keletkezik, a folyadékhoz klórkalcium-oldatot elegyítve, a szab. B.-as kálium is oldhatatlan szab.
;

B.as kalciummá alakul, úgy hogy a

leválott csa-

padék az összes B.-at kalciumsója alakjában
tartalmazza, amelyet hígított kénsawal elbontanak és a kiválott gipszrl leszrt oldatot bestirítik. Ebbl a B. színtelen és szagtalan, átlátszó,
monoklin prizmák a lakjában lassacskán kikristályosodik. Vízben (IS^-on 076 sr.-ben) és szeszben bségesen, éterben alig oldódik. Levegn
hevítve a B. égetett cukorszagot árasztva megszenesedik és kormozó lánggal tökéletesen elég.

vízben csaknem oldhatatlanok. A tartrátok közül
legfontosabbak a káliumhidrotartrát (1. Bork),
a szabályos káliumtartrát (1. Káliumtartrát) a
káliumnátriumtartrát(l. Seignette-só) és a káliumstibiotartrát (1. Bork). A közönséges B. összetett
éterei is ismeretesek.

Borksav sói, Borksav.
Borksó a. m. káliumkarbonát
1.

(l.

o.).

Borku (Borgu). 1. Mintegy 10 kis oázisból álló
16,000 km* terület vidék a Szaharában Fezzan
és Vadai közt, vmi 10,000 lak., akik a tebukhoz
hasonlítanak és számos tevét és kecskét tartanak. B. az Ueled Szolimán törzsé, amely minden
3— 4-ik évben jelenik csak meg benne és a datolyatermést elszedi.
2. B., 1. Borugung.
Borkum, a keletfrizlandi szigeteknek Aurich
porosz kormányzósághoz tartozó legnjTJgatibbja
az Északi-tengerben, az Ems torkolatával szemben, 36 km* területtel, világító toronnyal, (i905)
2258 lak., nagy hotelekkel. 1856 óta tengeri fürd
évenként mintegy 20,000 fürdvendég keresi föl.

—

A fürdöévad alatt Emdennel, Leerrel Bremerhavennel és Hamburggal gzhajó-összeköttetésben
áll. V. ö. Die Nordseeinsel B. (12. kiad. Emden
1909).

Borkút,

1.

láposi j.-ban,

kisk.
(i9io)

—

Szolnok-Doboka vm. magyar603 oláh lak. u. p. és u. t.
B., csinos fekvés savanyú;

Magyarlápos.
2.
3.
kút Sáros VTnegyében, Eperjes mellett.
1. Tiszaborkút.
Borleves, böjti eledel, mely azonban mint ersít tápszer a betegek, lábbadozók ós elgyengtUt

— B

egyének étrendjében játszik fontos szerepet. VízVizes oldatában káliumacetát szeszes oldata, az zel hígított borból, cukor és tojássárgából készül.
összerázáskor, fehér kristályos csapadékot (bork) Kitn he\'ítö3zer ers átfázás v. megázás után.
okoz ; meszesvízzel meglúgosított oldatából pedig
Borlinettoféler epeszt por, pikrinsavat, sakalciumtartrát keletkezik fehér csapadék alakjá- létromsavas nátriumot és krómsavas káliumot
ban. Lúggal semlegesített oldata ezüst-, arany- tartalmaz, dörzsölésre és ütésre nem robban.
vagy platinasók oldatából a melegítéskor az illet
Botló (azeltt: Borlova), kisk. Krassó Szörény
fémet választja ki ammóniás ezüstnitrát-oldat- vm. karánsebesi j.-ban, (i9io) 1633 oláh lak. ; u.
ból a fémes ezüst fényl tükör alakjában válik ki. p. és u. t. Karánsebes kiterjedt erdségek és gzSzáraz B. a levegn nem változik ; vizes oldata fürész.
azonban elbomlik, megpenészesedik. Vízzel 1650-on
Borló-Gyil hegység, a Vihorlat-Gutin trachithevítve javarészt mezo-B.-^ék, 175M)n pedig java- láncolat tagja, Bereg s kis részben Máramaros
részt szllsawá alakul. Ez utóbbi sav nátriom- vmegyében, a Latorcza és Borsóvá völgyei közt
;

;

:

—
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—

Born.

terül el, D. felé az Alföldre ereszkedik alá, míg
É.-on a Dusina patak völgye a K.-i Beszkidekhez
tartozó Szolyvai havasoktól választja el, melyekkel 596 méteres nyereg által függ össze. A B.
fgerinco ÉNy.-ról DK. felé vonuló összefügg
hegylánc, melyet a tövisfalvi nyereg (612 m.) két
részre oszt a Ny.-iban a Bombuska (1022 m.), a
K.-iben a Buzora (1086 m.) és Szinyák(1040 m.)
a legmagasabb csúcs e gerinc É. felé (a Dusina
völgyébe) csak rövid ágakat bocsát, D. felé ellenben egymással párhuzamos hosszú ágak ereszkednek az Ilosva, illetleg a Borsóvá völgye felé. Az
Ilosva völgyének fels része jelentékeny hosszanti
völgy, melyet a Buzorából kiinduló s a f gerinecel párhuzamos gerinc határol D. felöl. B ketts
gerincüség a B. egyik jeUemzö sajátsága másfell az Ilosva völgyébe ereszked D.-i oldalágak
elé az Brdöhegyhát vagy Hosszúhát (437 m.) hoszszíi gerince nyomul, s a B. DNy.-i peremét alkotja.
A B. hazánk legnagyobb tufíhegysége, mely tisztáö trachit-tuffból áll a tuffrétegek vastagsága a

70 Co-ra felmelegítjük, s azután újra lehtjük. A
felmelegítés következtében többféle változás áll
be. A borban lév fehérjefélék megolvadnak s
kiválnak, a bor gyorsabban tisztul, hamarabb
lesz kész és ó ízt nyer. A mikroorganizmusok elpusztulnak, tehát a beteg bor javul, a betegség^
tovább nem terjed, bár a mikroorganizmusok által elidézett kellemetlen íz anyagokat pl. ecetsavat stb. a pasztrözéssel a borból kivenni nem
lehet. Elpusztul az éleszt is, tehát ha új éleszta borba nem kerül, az nem erjed tovább. Palackra fejtett édes borokat megpasztrözve azok
cukortartalmát konzerváljuk s a borokat szállításra alkalmasokká tesszük. A pasztröz készülékek kétfélék, t. i. hordóbor és palackbor pasztrözök. A hordóbor pasztrözök rendszerint egy víz-

300 métert meghaladja. A Háthegység a tufff elslknak széles, csatornaforma mélyedményében
rakódott le, és csupa kavicsból és hömpölybl,
leginkább a kárpáti homokkképlet töredékeibl
áll, melyet a K.-i Beszkidek vizei hoztak le ezek
bizonyára a Háthegység által elfoglalt eme csatornán folytak le, mieltt Szentmiklósnál és Podheringnél a magas tuíf- zátonyokat áttörték és maguknak a tuff-fensíkban csatornát vájtak. A hegység f vizei az Ilosva, s a belé öml Szinyanka. A
B. leginkább erds alacsonyabb részeiben, különösen a D.-i völgyekben számos község fekszik.
Jelentékenyebb közlekedési út nem érinti.
Borlopó, 1. Borszívó.

röz.

;

;

;

;

;

;

Bormann,

Edwin, német költ,

1.

szül. Lipcsé-

ben 1851 ápr 14 Jelenleg is ott lakik. Több humoreszket írt a Fliegende Blátterbe. Humorisztikus versei, részben lipcsei nyelvjárásban, 1879.
jelentek meg, ezenkívül van még tle Schelmenlieder (1883)
Das Büchlein von der schwarzen
Kunst(1886); Liederhort in Sangu. Klang(1888).
Újabban lelkes képviselje a Shakespeare-Baconféle föltevésnek: Das Shakespeare Geheimniss
(1894) Der historische Beweis der Bacon-Shake8peare-Theorie(1897) DerLucretia-Beweis (1900);
Die Kunst des Pseudonyms (1901) Dreihundert
Geistesblitze über Bacon - Shakespeare Marlowe
:

;

-

fürds melegítbl, esetleg gózmelegítbl és egy
mely utóbbi egyszersmind elmelegít is lehet. A leghasználtabb ilyen készülékek a Bourdil-fóle, a Malvesin-féle, a Fromme-

htbl állanak,

a Neukom-féle s végül a Salvator pasztA régibb hordóbor pasztrözök közül mint
az els készülékek egyike említést érdemel a
Babo-f éle, ma már azonban alig használják, legnagyobb elnye, hogy házilag is összeállítható.
A palackborpasztrözk közül leggyakoribb a
pincegazdaságban a Heinrich-féle. Egyszer vaslemez-szekrény, amelybe a borral telt palackokat
vízfürdbe állítjuk s a vizet a kell hfokra felmelegítve a kész pasztrözött borospalackokat
kivesszük. A vízfürd melegítése vagy közvetlen tüzeléssel, vagy külön kazánban történik,
ahonnét a meleg víz csöveken jut a pasztröz
szekrényébe és vissza. Vannak gzzel való me-

féle,

legítésre berendezett

palackpasztrözk

is,

ezek-

ben a munka gyorsabb, de több üveg törik s így
nagyobb a veszteség.
Bormida, a Tengeri- Alpokon, két forráspatakból, a B. di Millesimo és B. di Spignóból ered
folyó Piemontban az Orba fölvétele után a 146
km. hosszú folyó Alessandriánál a Tanáréba torkollik. Partjain a XVIII. sz.-ban több csatát
;

vívtak.

Bormio (németül Worms),

kis város Sondrio

észak-olasz tartományban, 1225 m. magasságban,
az Adda partján, a Val Fúrva nyilasánál, melytl
visz a Stilf sí hágóra. 1953
EK. -re mesterséges
lak., több düledez toronnyal. IVj km.-re ÉNy.(1902) stb.
nak a várostól vannak a Bagni nuovi (1310 m.)
2. B., Eugen, német filológus, szül. Hilchen- és ennek közelében a Bagni veechi (1410 m.) fürbaehban (Vesztfália) 1842 okt. 6. 1870-ben részt dhelyek, amelyeket 38— 41<* C, meleg, indiffe
vett a német-francia háborúban, de csakhamar rens gyenge gipsztartalmú vizükért látogatnak
súlyosan megsebesült. 1870— 81-ig gimn. tanár és amelyek közül különösen az els kényelmevolt Berlinben majd a marburgi, 1885. pedig a sen van berendezve e fürdket fleg reumatizbécsi egyetemen az ókori töi-tónet tanára, vala- mus és köszvény ellen használják. B. a wormsi
mint az archeológiai -epigraflkai szeminárium grófságnak volt egykoron székhelye e grófság a
igazgatója lett. 1867-ben belépett a Corpus Ins- középkor végén sznt meg 1859 óta az olasz kicriptionum Latinarum szerkesztségébe és részt rálysághoz tartozik. V. ö. Theobadd u. Weilenvett a 6. kötet (Róma városának feliratai) és a 11. mann. Die Báder v. B. (St. Gallen 1868) Meyerkötet (1. rész Emilia és Etruria föliratai, 2. rósz
Ahrens, Die Thermen u. B. (Zürich 1869).
Umbria föliratai) földolgozásában és kiadásában.
Bormos, az ókorban a bithyniai f öldmível nép
Bécsben 1885 óta Benndorffal együtt az Archáolo- aratódalaiban siratott ifjú, ki egykor atj'ja aratóigisch-epigraphische Mitteilungen aus Österreich- nak vizet akart merítem egy fornlsból s ekkor
;

;

;

mút

-

;

;

;

;

;

:

Ungarn

c.

folyóiratot szerkeszti.

Bormelegités vagy pasztrözés
borkezelésben azt az eljárást,

alatt értjük a

amidn

a bort

60—

hirtelen eltnt. L. Hylas.
Born Ignác lovag, mineralógus és geológus,
szül. öyiilafehérvárott

1742

dec. 26.,

megh. Bécs-

—

:
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ben 1791

júl. 24.

1770-ben ülnökké

lett

pénzver

—

1779-ben valóságos udvari tanácsossá lett a pénzés bányászati udvari kamarában. Magához
vonzotta valamennyi tudóst és így keletkezett a
Physikalische Arbeiten der eintrachtigen Freunde
c. idszaki folyóirat (1783— 91). A bányászat körül

ver

B. mindenekeltt a foncsorozási módszer javítása által szerzett érdemeket II. József császár
e módszert azonnal alkalmaztatta. Ekkor írta
Trebra F. W.-vel egj'ütt Bergbaukimde c. kétkötetes munkáját (Leipzig 1 789—90) Catalogue methodique et raisonné de la collection des fossiles
de Mlle Eleonore Raab, 1783-ban a következ mü
jelent meg tle Joannis Physiophili specimen Monachologiae, methodo Linnaeana, tabulis tribus
aeneis iUustratum stb., mely mü a polgári osztály
összes köreiben nagy feltnést, azon körökben
pedig, melyek ellen intézve volt, roppant boszankodást keltett. Ugjancsak tle való az 1772-ben
Bécsben megjelent Die Staats-Perücke, Eine Erzahlung.
Born, Bertrand de, proven^al trubadúr, szül.
Périgorban a XII. sz.-ban, megh. 1215 eltt, mint
barát a daloni kolostorban. Politikai szerepét s
vagj'oni gazdagságát rendkívül túlozták, bár II.
Henrik angol király és üai Oroszlánszív Richárd
és Henrik viszályaiban jelents 8zerei)et játszott.
Mintegy 42 költeménye maradt reánk, melyek
között csak két szerelmi dal akad a többi politikai gúnydal vag>- harci ének (sirventes), melyek
maró szatírájukkal a mai olvasót is megkapják.
B. Dante Poklában is szerepel, életének egy állítólagos epizódját ühland és Heine is földolgozták.
Müveit legutóbb (Halle 1892) Stimming adta ki.
V. ö. Léon Clédai, Du róle historique de B. (Paris
1878) E. Magne, B. de B. (u. o. 1904).
Boma, horvát fejedelem, körülbelül 818— 21-ig
uralkodott a dalmáciai Horvátországban. Följegjezték, hogy a frank császárnak szövetségese
;

:

;

;

volt a

szávameUéki horvátok

Boma,

ellen.

járási székhely Lipcse szászországi
kerületi kapitányságban, a Wyrha és vasút mellett, (1905) 8879 lak., bamaí^zénbányával, vasiparrai, sör-, orgona-, zongora-, nemezgyártással, gz1.

—
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a prágai Járványok alakjában lép fel, igen súlyos járvány volt az 1896-iki. Más országokban eddig
nem észlelték. A B.-et valamely streptocoocusfaj
okozza, de egyik állatról a másikra természetes
úton nem vihet át. Az átoltás csak akkor sikerül, ha a streptococcusokat az agjhártyára fecskendezik. A betegs^ 70— 80o/o-ban halálos. A
gyógjTilás igen gyakran tökéletlen, amennyiben
vakság, vagy egyes izomcsoportok bénulása ma-

és bányászati hivatalban. Többször beutazta Magyarországot, Erdélj-t és Krajnát. Briefe
übermineralogiBche (Jegenstande auf seiner Reise
durch den Temeswarer Bánat, Siebenbtirgen, Oberund Nieder-üngam (Frankfurt és Leipzlg 1774).
1775-ben írta Lj-thophylacium Bornianum sive
Index fossilium, quae eollegit, in classes et ordines digessit Ign. de Born (Prága 1772 75, 2 köt.,
rézmetszetekkel). Mária Terézia 1776. meghi\ta
Bécsbe, hol át\ette a cs. kir. természetrajzi gjüjtemény rendezését. E mködésének eredménye
Index rerum naturalium musei Caes. Vindob. P.
J. Testaoea cimü nagy müve (Wien 1778) latin
s német szöveggel. Ezt 1780. Testacea Musei
Caee. Vindob., quae jussu Mariae Theresiae disposuit et descr. Ign. Born címen üjra kinyomatták.
:

—

fürészmalonmial.
2.B., község Chemnitz szász
kerületi kapitányságban, vasút mellett, (i9oó) 3087

rad vissza.

Bomám v. homi, EanúriBome, Max von dem, német ichtiológus,
I.

szül.

1826 dec. 20., megh. 1894 jún. 14. Bányászatot tanult, de tanulmájayai befejezése után a család birtokát vette át, s utóbb teljes odaadással a haltenyésztéssel foglalkozott, mely téren szaktekintéljTiek van elismerve. Nagyszámú szaionúvei
közül kiemelend Die Fischereiverháltnisse des
deutschen Reichs, Österreich-üngams, d. Schweiz
und Luxemburgs (Berlin 1882) Die Fischzucht
(u. 0. 3. kiad. 1885); Handbuch der Fischzucht u.
Fischerei (u. o. 1886)
Künstliche Fischzucht (4.
:

;

;

1895) Teichwirtschaf t (u. o. 1894).
Bomelh, trubadúr, 1. Guiraut de Bornelh.
Bomemann, 1. TI 'tY^eím. porosz igazságügjoniniszter, szül. Berlinben 1798 márc. 28., megh. u.
0. 1864 jan. 28. A porosz magánjog terén elismert
tekintély. Fömimkája: Systematische Darst^llung des preussischen Zivilrechts (Berlin 1834
1839, 6 köt.).
2. B.. Wühelm, evang. teológus, szül. Lüneburgban 1858 márc. 2. Iskoláit Lipcsében és Göttingenben végezte. 1886-ban magdeburgi, 1898
óta baseU tanár. Müvei Die UnzulángUchkeit des
theol. Studiums der Gegenwart (Leipzig 1886);
Schulandachten (Berlin 1889); Bittere Wahrheikiad. u.

0.

;

:

ten(Göttingenl891,5.kiad.);ünterriehtimChris(u. o. 1890— 93. 3. kiad.): Bittere Wahrheiten (1891); Der Streit um das Apostollkum
(1892); Zu Preiheit und Frieden (1893); Kommentár zu den Thessalonicher briefen (1894); Gott
mit uns(1900) Einführung in die evang. Missions-

tenthum

;

kunde (1902); Der Konflrmandenuntérricht und
der Religionsunterricht in der Schule (1907);
Die Friedensf ahrt deutscher Kirchenmánner nach

England

(1908).

Bornemissza néven több nemesi család

élt és

Valószínleg egj' törzsbl ágaztak el. Berzenczei B. János Mátyás király alatt
kincstartó, majd budai várkapitány és II. Lajos
nevelje volt. B. Tarnás gazdag budai keresked
és tanácsos volt, ki 1541. Budát Ferdinánd kezére akarta játszani, ami kitudódván, számzetett
és Ferdinándtól kapott kegyelempónzen tengdött.
Buda veszésérl címen históriás éneket írt Buda
1541 -iki bevételérl. B. (Ahstemius) Pál, 1550.
veszprémi, 1552. erdélyi, majd nyitrai püspök,
1568-tól királyi helytartó. B. János Báthorj' Istvánnal, mint tüzérkapitány, harcolt az oroszok ellen. Báthorj' Zsigmond alatt Erdélybejött, ki 1594.
létezik

most

is.

Rudolf királyhoz küldte segítséggel

;

az

sz

For-

gách Simonnal Hasszán budai basát Hatvan mellak., téglagyárral.
lett m^yerte. Ugyanazon évben az erdélyi renBomai betegség, lovak agy- és gerinchártya- dek Meszes alá küldték a törökök ellen, de mivel
gyuladása. Szászország Boma közigazgatási já- azok nem jöttek, B. több más fúrral visszaforrásában észlelik 1879 óta. Innen kapta nevét dult, amiért B. Zsigmond ezekkel együtt elfogatta

—
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és Gyaluba vitette, hol szept. 12-ón megfojtatta.
B. Gergely, I. Ferdinánd, Miksa és Rudolf királyok
alatt elkel egyházi méltóságokat viselt, 1561.
jászéi és szepesi prépost, majd csanádi és nagyváradi püspök és kir. tanácsos volt. Megh. 1584.
B. Gergely, kinek apja szegény pécsi kovácsmes-

ujabb könyvei kiadására használta föl. Terve
részben sikerült is. Munkái Sophocles Eledrájának fordítása Els része az Évangeliomokbol
:

;

1574. Második 1575. Harmadik 1578. Negyedik
Bésze az Évangeliomokbol Enekec három rendben c. terjedelmes munkája 1582. Detrekn majd
ter volt. Ez Hát a magasabb tanulmányokban is ugyanazon évben és ugyanott kezdve, de már Rártaníttatta, miért is a flut Gergely diáknak hivták. bokon végezve jelent meg Predikatio cím nagyEger ostrománál 1552-ben tanúsított vitézségeért becs mve is. Négy könyvecske a keresztyéni
egy évvel rá a vár kapitányává neveztetett ki, hitnek tudományáról. U. o. 1577. V. ö. Thury
nemsokára azonban portyázás alkalmával elfoga- Etele, B. P. dunavidéki els ref, püspök élete és
tott és Törökországba vitetett, hol Ahmed pasa, munkái (Budapest 1887)
Zoványi Jen, B. P.
aki ellen Egert Dobóval védelmezte, boszuját ki- vaUásfelekezeti álláspontja. Tanulmányok a matöltend, felakasztatta. B. Anna, (borosjeni) B. gyar protestáns egyház és irodalom történetébl
Pálnak, II. Rákóczi György udvari fkapitányá- (Sárospatak 1887, 71—86. lap) Kiss Áron dr.,
nak leáíiya, I. Apaíl Mihály erdélyi fejedelemnek B. P. élete (Prot. Szemle 1891, 1—19. lap); Rupp
;

;

;

;

neje, ki eszélyességével, higgadtságával és tapin-

K., Telegdi és B. (Budapest 1898).

tatosságával nagy hatást gyakorolt az ingatag
jellem fejedelemre és emiatt többször ellenkezésbe jött ennek mindenható fondorkodó miniszterével. Megh. 1688 aug. 8. Naplót hagyott hátra,
mely felöleli a korabeli társadalmi életnek majd
minden ágát. (Kiadta Szádeczky Béla, 1911). B.
Kata, a fejedelemné nvére, férjével Báuffy Dénessel együtt fogságba került, ennek kivégeztetése után visszavonult bonczhidai birtokára. Meghalt 1685-ben. Levelet hagyott hátra, melyben
férje kivégeztetését hosszabban leírja.
1. B. PálMró, néprajzi kutató, szül. 1853 szept.

Borneo, a hátsó-indiai szigetek legnagyobbika,
Grönland és Új-Guinea után a föld harmadik
nagyságú szigete. Határai a Szund- és Dél- Kínai

6.,

s

tenger, a Szulu -tenger, Celebesz-tenger és a Mangasszar-út, amely Celebesztl választja el. Terü-

750,934 km» partvonalának hossza 5200 km.
B.-nak a többi szigethez képest centráUs helyzete
van, itt találkoznak azok a szigetívek, amelyek
a környez szigeteknek alakját és helyzetét meghatározzák.
lánca BNy.-i irányban húzódik vélete

F

termékeny partszegély kiséri ez a lánc folytatódik Pala van szigeten s átvezet a Fülöp-szigegig,

;

megh. 1909 márc. A nyolcvanas évektl kezdve tek legnagyobbikára, Luzonra. Szigetív köti össze
Celebesszel, Jáva Ny.-i részével, egy másik ívet

több ízben délkeleti Afrikában utazott
a Kilimandzsáró hegység déli lejtjérl sok etnográfiai
és zoológiai tárgyat küldött a Nemzeti Múzeumnak. Sokat gyjtött a British Museum számára is.
1906-ban megrongált egészsége helyreállítása
miatt végleg felhagyott afrikai útjaival.
;

2.

B. vagy Abstemius Péter, a Duna

dali vidékén

még

külön

nem

nak lutheránus érzelm püspöke,
1535

febr.

22.

;

balol-

vált protestánsokszül.

Pesten

megh. valószínleg Rárbokon

1585. Fnemes szülei az 1541. évi török pusztításkor vagyonuktól megfosztattak, talán maguk
is odavesztek, s így már gyermekkorában szomorú sorsra jutott. Tanult Kassán, hol 1553.
Feledi Lestár kassai kapitányt intette, hogy ne
imádkozzék f akép eltt, miért ez
fogságba vettette. Majd Bécsbe ment tanulni s itt saját szállásán prédikációkat tartott; ezért Oláh Miklós,
Verancsics Antal és Bornemissza nyitrai püspök
sokat zaklatták, st börtönbe is juttatták. Kiszabadulása után külföldi útra indult ismeretei gyarapítása végett. Nyolc évig tartózkodott Olasz-, Francia- és Németországban, honnan mint kész tudós
tért vissza hazájába. Ekkor Zólyomban Balassa
udvari papja s egyúttal annak fia: Bálint mellett
nevel lett. 1570-ben a mátyusföldi prot. egyházaknak szuperintendense lett. Utóbb Galgócz,

t

Sempte, majd Szered lelkésze, s gr. Salm Gyula
udvari prédikátora volt. írói, szónoki és téríti
mködése folytán a Duna innens vidékén mindjobban terjedt a reformáció, mi felköltötte a kat.
fpapok boszuvágyát, úgy hogy midn fölment
Bécsbe, ott elfogták s három hétig börtönben tartották. Innen azonban megszökött s miután egy
ideig Beczkó várában húzódott meg, Rárbokra,
a saját birtokára vonult vissza, hol nyugalmát

pedig Lombok tájáról lehet kisérni, tengeralatti
hátság alakjában. A parton a láncok alacsonyan
kezddnek, a sziget belseje felé azonban folyton
magasabbak, úgy hogy 2000 m. közepes magasságú hegység lesz bellük. Legmagasabb csúcsa
a Kinibalu, 4175 m. Ahol a gerincek vagy élek
széthajtanak, rövid, de bviz folyók mennek le
a tengerbe, amelyek széles deltával torkollanak.
A lapályon sok a tó és mocsár. Legnagyobb folyója
délen a Barito, amelynek a torkolatánál épült

Bandzsermasszin, Ny.-on pedig Kapuasz, amely
Pontianak vidékén ömlik a tengerbe. A Ny.-i part
folyói közül 23 van olyan, amelyiken 4 m. mélyen
járó hajók közlekednek. Klímája, mivel az egyenlít középen szeli át, forró és állandóan ess. Nincs
határozottan felismerhet szárazabb évszak, évi
csapadók 2000 mm., de sok helyen 3000 mm. -re
is

felemelkedik.

Az

hmérséklet inga-

évi és napi

dozása is nagyon csekély. Növényvilágát jellemzi
a pálmáknak különféle faja, a betel (Areca Catechu), a szágó (Metroxylon Sagus), a törpepálma
(Nipa fi'uticans) és a lianák (Calamus Rotang) a
mangrovés partok erdeit teszik áthatolhatatlanná.
óriási kerület kenyérfák (Arto-carpus incisa),
örökzöld mirtusz, babér, a kámforfának egyik
endemikus faja (Dryobalanops Camphora) stb.
bámulatos változatosságban és bujaságban találhatók. Faunája fajokban és egyedekben szintén
igen gazdag. Nevezetesebb az orangután, gibbonmajom, az Liidiai tapir, elefánt, párduc számosak
a kisebb ragadozók, a rágcsálók különböz madárfajok a vadméhek viasza fontos kiviteli cikk. B.
bogárvilága a legpompásabb és változatosabb a
földön, hasoulüképen a molluscumok nagj'ságuk
és fajgazdaságuk által tnnek ki. Körülbelül 2
;

;

;

;

:

—
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millióra boosült lakossága a benszülött dajakokból és bevándorolt malájokból áll ; vannak továbbá
aranyat mosó és keresked kinaiak, arabok és
európaiak. A maláj nép a sziget belsejébe szorítva
az öslakó, de szintén maláji dajakokat, a partok körül apró, önálló fejedelemségeket alapított.
Ilyen volt pl. Bandzsermasszin, Pontianak, Matan,

andak ezek az apró államok kalózkodásból élma már csak Bnmei maradt független közülük. B.-t 1521 júl. 8-án Magelhaes tái-sai pillantották meg elször és kereskedelmi telepeket léte1

;

t"k,

1600 körül kiszorították ket a hollandusok. Ez utóbbiaknak keményen kellett küzdeniök az angolokkal, míg hatalmukat megszilárdították. Véglegesen az 1859—62. feljutatott háború
után tzték ki a határokat, amelynek alapján
Angliáé 197,594 km*, hollandus birtok pedig
553,340 km*. Az angolok birtoka így oszlik fel
British -North-B. v. Szaba, Labuan-sziget (koronagyarmat). Szaravak ez, valamint Brunei 1888
kereskedelmi
óta Anglia védelme alatt áll. B.
cikkei dohány, kókuszdió, viasz, szágó, guttapercha, arany stb. V. ö. Wallace. Malay archipelago (London 1891)
Poseicitz, Bomeo (Berlin
1889) Molengraf. Geolog. Verkenningstocten in
Centraal-B. (Leiden 1900).
Bomeókámfor, 1. Borneól.

sítettek, de

:

f

:

;

:

Bomeól, borneókámfor. A Dryobalanops Campliora Borneo és Szumátra szigeten tenyész fa törzsének repedéseiben lerakódott kámfor. A közönséges kámfortól abban tér el, hogy 2 atom hidrogénnel többet tartalmaz, képlete CjoHigO. Színtelen kristályos tömeg, mely vízben oldhatatlan,
alkoholban, éterben és illó olajokban jól oldódik.

Bomesit, a bomeói nyers kaucsukban elforduló eukorszerú anyag (CjR^Og).
Bmet, Jean Baptiste Édoiiard, francia botanikus, szül. 1828 szept. 2. Guérigny-ben(Nié\Te),
Parisban az Ecole de médicineben tanxüt s itt a
gombák vizsgálatával foglalkozott. 1852-ben Thuret G.-val a tengeri moszatoknak fejldését kezdte
vizsgálni 3 így dolgoztak Thuret haláláig, 23 esztendn keresztül. 1854-ben orvosdoktomak avatták fel. A moszatok morfológiája és fejldéstana
terén kiváló érdemet szerzett. Munkásságát az al~
')bbrendú növények, moszatok, gombák körében
ilytatta. Legfbb müve: Recherches sur la fécondation des Floridées (Thuretvel 1867) Recherches
sur lee gonidies dee Lichens (1873) Thurettel és
Flahaulttal együtt is több tanulmányt dolgo;

:

;

zott ki.

Ottó, német író, szül. 1874 nov.
Stendalban Németország több egyetemén.
Halléban, Tübingenben, Erlangenben prot. teológiát tanult, de meghasonlott a kereszténységgel s a monizmus hívei közé állt. Ennek a szolgálatában írja színmveit is, melyek közül Das
neue Jahrhundert (Bonn 1900) Haeckel bevezetésével jelent meg s lipcsei bemutatójakor nagy feltnést keltett. A germán mondavilágból vett
tárgjniKönigFriedwahn szomorujátéka (Dresden
1905) több ellenmondásra, mint tetszésre talált,
nemkülönben erotikus misztériuma Az els emberek (Die ersten Menschen), melyet 1908. mutattak be Berlinben. Egyéb mvei Moees oder die
Geburt Gottes (Berün 1907); Gedichte (1900);

Borngráber,

19.

;

•

:

Réeai Nag^ LexScona. UI.

hit.

Bornier

és Gottfreies Menschentum clmü monisztikos értekezése (iyo9).
Bomhak, Konrád, német államjogász, szül.
Nordhausenben 1861 márc. 21. Eleinte bírósági
szolgálatban volt, 1896 óta a berlini egyetem tanára. Nevezetesebb müvei Geschiehte des preussischen Verwaltungsrechts (Berlin 1884—86, 8
köt.) Preussisches Staatsrecht (Freiburg í. Br.
1888—90, 3 köt., pótköt. 1893); Die deutscheSozialgeset^ebung (u. o. 1890) Ein.seitige Abhangigkeitsverhaltnisse unter den modemen Staaten
(Leipzig 1896); AUgemeine Staatslehre (Berlin
l89o) Russland und Finnland (Leipzig 1900).
Bomhaupt, Christian, német gyarmatpoliti:

;

;

;

kus,szül. Rigában 1846 dec.27. 1895 ótaa

Deutsche

Colonialgesellschaft vezértitkára. Munkái Deukschrif t über Samoa (Kolonial-Jahrbuch 1895); Der
engl.-congolesische Vertrag (Berlin 1895); Die
:

deutschen Bestrebungen an der SomaUküste und
das engl.-ital. Abkommen vom 5. Mai 1884 (u. o.
1895).

—

Bomheim,

1. Majna-Frankfurt külvárosa.
B. (B.-Brenig), község és klimatikus gyógyhely Köln porosz kerület Bonn járásában, a
Ville és vasút mellett, (isos) 3274 lakossal, homokbányával.
BoTnholm, Soeland dán tartományhoz (Stift)
tartozó sziget a Keleti-tengerben, 155km.-reSeeland szigettl, 584 km* területtel, nagyobbára
meredek partokkal. É.-i */j-a gnájsz és gránit fensík; Ny.-on bamaszéntelepei is vannak legmagasabb csúcsa a Rytterknegten (162 m.). 40,885 dán
lakosa a föld mvelésén és állattenyésztésen
2.

;

m^

cement- és terrakottagyártáson kívül kiváltképen
halászattal és kereskedéssel foglalkozik. Fvárosa
Rönne (1. o.) nagj'obb helysége még Nexe. ÉK. -re
18 km.-nyire van Kristiansö szigetcsoport (1. o.).
B., vagy amint a középkorban nevezték, Borgundarholmr, a X. sz.-ban önálló királyság volt ezután Dániához került a svédek a XVII. sz.-ban
elfoglalták, de a lakossíig makacs ellenállása
miatt Dániának csakhamar visszaadták. V. ö.
Kloos, Die Ostsee u. die Insel B. (Hamburg 1890)
Bmbe, Wanderbuch f. die Insel B. (Greifswaíd
1896); Jörgensen, B.-s Historie (Rönne).
;

;

;

BomhöTed (Bornhvede),

község Schleswig

porosz kerületben, 32 km. -re Kiéitl, a Schwentine mellett, 830 lak., sörgyártással. A mellette
fekv Zuentifeld síkon tartották (1840-ig) Holstein
és Stormam rendéi gyléseiket; 1227 júl. 22. itt
gyzték le a szövetséges északi német fejedelmek II. Valdemár dán királyt; 1813 dee. 7. pedig
a svédek gyzték le a dánokat.
BomieT (ejtsd :boriijé), Henri, vicomte de, francia
költ, szül. Lunelben (Hérault)1825dec.25.,megh.
Parisban 1901 jan. 27., mint a Bibliothéque de
l'Arsenal könyvtárosa. 1893-ban beválasztották
a francia akadémiába. 1845-ben egy verskötetté
(Les premieres feuilles) és egy drámával Le mariage de Luther, lépett a nyilvánosság elé. Késbbi müvei köziU fölemlíthetk Dante et Beatrice
(dráma, 1853); Le monde renversé (vígjáték,
1853) a Comeille Cidjének hatása alatt írt La
flUe de Roland (verses dráma 1875); a tárgyánál fogva bennünket közelebbrl érdekl Les noces d' Attila (1879); a török nagykövet kzhe:

:

ss

-

—
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a ezinpadról letiltott Mahomet (1890) s a tönkre tették és B. az angolok (North Nigéria), a
Lajos anyját dicsít utolsó drámája, a németek (Kamerun) és franciák közt fölosztatott.
Francé d'abord! (1899). Költeményei Poósie V. ö. Barth, Reisen in Afrika (Gotha 1857);
complétes c. 1894. jelentek meg. V. ö. R. Doumic, Nachtigal, Sahara u. Sudan(BerUn 1881) Lebon,
Essais SUT le thóátre contemporain (Paris 1897) La poUtique de Francé en Afrique 1896—98 (Paris
s életrajzát F. Greghtl a Revue bleue 1901. 1901).
Bornukovo,gipszbarlangjairól híres orosz falu
éA^.-ban.
Bornim, község Potsdam porosz kerület Ostha- a nizsnij-novgorodi kormányzóság Knyaginin
veliand j.-ban, vasút mellett, (1905) 24:78 lak., kerületében. Némelyik barlangja 8 m. magas s a
legnagyobb 500 embert befogadhat.
gyümölcs- és zöldségtermeléssel.
Bomy, közs. Metztöl 4 km.-nyire, róla nevezBomin (ásv.), 1. Tetradymit.
Bornírt (franc, öorwe- bi képezett, nálunk is ték el a franciák ezt az 1870 aug. 4-én vívott ütközetet, amelyet a németek colombey-nouillyi
használatos német szó) a. m. korlátolt elméj.
Bornit (ásv.) V. tarkarézérc, réz, vas és kénnek (1. 0.) ütközetnek neveznek,
Bornyomó zsák, 1. Borzsák.
vegyülete CUgFeSg, fémesfényü kockák, a friss
Bornyval, 1. Bornival.
törési lapokon rézvörös színnel, de csakhamar
Boró, kisk. Zemplén vm. homonnai j.-ban, (1910)
tarkára futtatódik be, innen a tarkarézérc elnevezés. Becses rézérc. Lelhelyei: Dobsina, Réz- 339 rutén lak., u. p. és u. t. Mezölaborcz.
Borobudur (Boro-Budor), buddhista-tempbánya, Dognáeska, Csiklova, Szászkabánya, UjMoldova, Zalatna és Teker. Külföldön számos lom Jáva szigetén, az indiai építészet leghíresebb alkotásainak egyike. A kedui síkságon,
rézércbányában található.
Bórnitrogén (BN). E vegyületet Balmain állí- Djokjakarta város közelében emellcedik a hataltotta el 1842., de egészen tisztán csakTFo'^Zer és mas, lépcszetes, gúlaalakú képület, melynek
DeviUe. Elállítható tiszta amorf borból, ha azt magassága kb. 76 m., egy-egy oldalának hossza
nitrogén-gázban vagy ammónia-gázban hevítjük, 157 m. Lépcskkel összekötött, négyzetes alapúgysziatén Aríztl mentes borax és szakaiak ke- rajzú, hat emeletét rendkívül gazdagon díszített
verékének hevítése útján. Könny, meg nem ol- korlátok veszik körül, összesen 420 kupolás fülvadó, amorf, fehér por. Vízben oldhatatlan sa- kével, melyek mindegyikében egy-egy, életnagyvak és lúgok nem hatnak reá vízgzzel 200'^-on ságot meghaladó Buddha-szobor áll. Fölül 3, kehevítve, vagy káliiimhidroxiddal összeolvasztva, rek alaprajzú emelet emelkedik egymás fölött,
Buddha-szobrokat magába záró 72 dagob-hal és
belle bórsav és ammónia keletkezik.
Bornival (bornyval) néven árusítják az izova- legfölül kupolával befejezve. A küls falakat
leriánsavas bornilesztert v. bornüizovalerianatot dombormvek ezrei díszítik, Buddhára vonat(CHg)2:CH.CH2.COO.CioH,7. Színtelen, kissé a kozó változatos ábrázolásokkal. Mind a szobrok,
valeriánáéra és kámforéra emlékeztet, aromás mind a dombormvek az indiai mvészet legkiszagú és íz, semleges kémhatású folyadék. Víz- válóbb alkotásai közé tartoznak. A B. keletkezében oldhatatlan, szesszel és éterrel elegyíthet. sének kora bizonytalan némelyek a Kr. u. 2. évFajsúlya 0*951 255— 260o-on forr. Neuraszténiás ezred els századaiban keresik, mások az 1. évés hisztériás bántalmaknál, fképen ideges ál- ezred végére vezetik vissza. L. Indiai mvészet.
matlanságnál alkalmazzák.
Borocalcit, 1. Bechilit.
Boramüller-puska, 1. Lfegyverek.
Borócz (azeltt: Obrovácz),nagYk. Bács-Bodrog
Bemos, város Cadiz spanyol tartományban, a vm. palánkai j.-ban, (1910) 2933 német és szerb
Guadelete meUett, kedvelt nyaralóhely, kénes és lak., posta- és táviróhivatal.
vasas forrással, (iGoo) 5001 lak., mór építészet
Borod (azeltt Bród), kisk. Bereg vm. felvidéki
maradványaival.
járásában, (1910) 1288 rutén lakossal, u. p. és u. t.
Bornu, régebben állandó szultánság Szudán- Ilosva.
ban (1. 0.), a Szahara, Kanem, Adamaua és BaBorodin, Alexander, orosz zeneszerz, szül.
girmi közt, mintegy 148 km* területtel és 5 millió Szt.-Pétervárott 1834 nov. 12., megh. u 0. 1887
lak. B. Alapítójának Ali Dunamamit (1472—1505) febr. 27. Katonaorvos és tanár volt. Amellett a
tartják. Legnagyobb virágzását Edrisz Alaoma nemzeti zenének Liszt és Wagner irányához hajló
(1571—1603) érto el, amikor Kanem is hozzá tar- nagytehetség újítója. 2 szimfóniát. Középázsiai
tozott csakhamar azonban hanyatlásnak indult. pusztákról c. szimf költeményt, vonósnégyeseket
Midn 1808. Emir Othman dan Fodio fulbei ural- ós zongoramúveket szerzett. Igorfejedelem c. opekodó a nyugati Szudán nagy részét uralma alá ráját Rimszkij-Korszakov fejezte be (Pétervár
hajtotta ós B.-t is végveszély fenyegette, Moha- 1893, Parisban adtök 1910). Életrajzát megírta
med el-Amin el-Kanemi nagyobb sereget gyjtött oroszul Sztászov (1889, franc. ford. A. Habels
maga köré és a fiilbákat B.-ból kizte ós a tulaj 1893).
donkópeni uralkodó lett. Fia, Omar az európai
Borodino, falu Moszkva orosz kormányzóság
utazókat, Barthot, Overwyet stb. pártfogásába Mozsaiszk (ettl 10 km.-nyire) ker.-ben, a Kaluga
vette, amiért L Vihnos akkori porosz király partján a mellette elterül síkon vívták a franNachtigal által fényes ajándékokat küldött neki. ciák és oroszok 1812 szept. 7. azt a véres csatát,
Omar egyik íiát, Aba Hasimot 1903. Rabah, melyet L Napóleon moszkvainak, az oroszok pedig
a rabszolgakeresked arab trónjától megfosztotta B.-i csatának hittak. Az oroszok kápolnát és kéés magát tette B. urává. Midn azonban Rabah a sbb oszlopot áUítottak föl a csata színhelyén.
franciák birtokait is nyugtalanítani kezdette, V. ö. Ditfurth, Die Schlacht bei B. (Marburg
azok két évi harc után 1901. hatalmát teljesen 1887).
jöttére
Szt.

;

;

;

;

;

:

;

.

;

;
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Borodnó (azeltt Brodtio), kisk. Trencsén vm. kast borítja, 8 a nagykiterjedés, ú. n. bepakkokiszuczaújhelyi j.-ban, (i9io) 576 tót lak., vasúti lások, melyek csaknem az egész testet borítják,
megálló, II. p. Budatin, n. t. Zsolna.
8 hatásuk már a fürdk hatásához hasonló (1. o.),
BorodoTszkij, Ijeonid Iranovüs, orosz kartoBoroglicerin, bórsavból ós glicerinbl készült
-TÁfus és felfe(k'zö-utazó,szül. Iilaitszkban, megh. színtelen, áttetsz, higroszkópos tömeg. Belsleg
1906 ápr. 25. Katonatisztként többrendbeli utat mint antíszeptikumot, külsleg kencsök alakjátett az üsszuri vidékére,Koreába és Észak-Kinába, ban brápolásra használják.
raajd Putjata rnaggyal, a Kinganban, vagy
Boroglicerinlanolin (bijrolin), boroglicerinnyolcezer versztnyi útban végzett topográfiai föl- nek lanolinnal és paraffiuos- kenccsel készült
"teleket. 1894-ben Japánban járt, 1900. Kas- illatosított keveréke. Brápoló kencsül használ^ árba ment s útjában nemcsak a kereskedelem és ják.
kuzgazdaság. hanem a tudomány szempontjából
Borojevici, adóközs. Zágráb vm. kostajnicai
is becses tapasztalatokat szerzett. Kartográfiai j.-ban, (1900) 518 hor^'át-8zerb lak., u. p. Mecencani,
munkái közdl nevezetesebbek Mandzsúria és a u. t. Majur.
Kvantung- félsziget térképei, meg Kináról, nemBoróka (növ., gj'alogfeny, Juniperus L.), az
különben az orosz-japán iiáború alkalmából ké- Abietaceae (fenyófélék) család génusza, meljTiek
szült térképei.
mintegy .30 faja az egész É.-i félgömbön elterBorogatás. Testrészek beborítása különböz jedt. Levele háromtagú ön'ökben, túalakú, vagy
anyagokkal, hogy azok hmérsékletük, v. vegji eiprusnem apró s keresztesen átellenes helyzettulajdonságaik útján gyógyítóan hassanak. Leg- ben az ágakra rásimul, csak a csúc-sa szabad
egj'szerübb alak a Nlzes-ruha-B., meljTiek f- virága kétlakú, vagy egjiakú s ilyenkor a porzós
fajtái a hideg, meleg, izgató és pároló-B. Az els virágok többnyire kurta hajtások tetején, a term
kettt már neve jellemzi az izgató B. (Priessnitz virágok pedig a levelek tövében vannak vagy
B.) lényege, hogy a hidegvizes ruha fölé száraz a kurta ágakat tetzik. Termése (tobozbogyó), memhát alkalmazunk, mely a párolgást nem telje- lyen a tobozpikkelykék elhúsoscdnak és összesen zárja el ha a párolgást vízálló anyaggal forradnak, csak jöv szre érik- meg, azért a
(Billroth V. Mosetig battist, guttapercha stb.) tel- tavalyi és még zöld, idei bogyók ugyanazon az
jesen megakadályozzuk, úgy pároló B.-t ^kal- ágacskán is láthatók.
maztunk. a B. hatását részben közvetlenül, a hLeggjakoribb a közönséges B. (J. communis
mérsékletnek az életfolyamatokra gyakorolt köz- L), 1—10 m. magas bokor v. kis termet fa.
vetlen hatásával, részint idegi'eflexek útján fejti
ki. Alkalmazásuk fájdalomcsillapitó és gyuladásellenes jelentség. A hideg a gyuladás kifejldését elhalasztja, a meleg és pároló B. gj'orsítja,
az izgató B. módosí^a. Reflex úton a B. hat a
vérkeringésre, lélegzésre, anyagforgalomra, idegrendszerre. Számoe technikai eljárás módosítja
a B. eredeti alakját. Htés céljára alkalmazunk
jégtömlöt, vagyis vízálló zacskót, melyet tört
jéggel töltünk meg. Gummi vagy fémcsövekbl alakított lapok, melyekben tetszósszerinti hmérséklet víz kering, egyaránt szolgálnak hideg és meleg alkalmazásra (Leiter, Wintemitz
stb.). Speciális készülékek vannak a végbél, hüvely, húgycs stb. kezelésére. Meleget ersen tartó
anyagokból készített B.-ok a kataplazmák, így a
lenmagliszt, zsemlyebél, füge, túró stb.B.-ok. Forró
:

:

;

:

vízzel niegtölthet«j edények,

legegyszerbb esetben üvegpalackok, szintén használatosak. Itt
említhet a meleg tégla ée tányér mint 6. A
termofórok olvadáshvel bíró sókkal töltött
gommizacskók, melyek tartalma melegben megolvad, s megszilánlulás közben a fölvett melegét
kibocsátja, s így órákon át melegen marad. Az
elektroterm B.-okban a vülamofflág termeli a
meleget. Fizikai tulajdonságaik útján hatnak a
láp, iszap, homok, fango és r^oaktiv salak B.-ok
KfliSnséges boróka. A termös á? nötoboiokkal és érett
is. Vegyi úton hatnak a brre és esetleg mélyebb
bogryókk&l, term. nagys. B ndtoboc, lugyitva. Ca bogyó
rétegekre is izgatóan, összehúzóan és ferttleníkeresatmetezete, nagyítva. D portós tobosft ág, term.
tén ható anyagok, így az ólomvíz, Goulard-Wz,
nagys. E porsós tobos, nagyítva.
eoetsavas alominiumoldat B.-ok, mint ösr^zehúzók, a borvizes (szem), az alkoholos, szublimá- Tjének szine gyengén csatornás, világoszöld, a
t06, rendesen pároló B.-ok mint ferttlenítk a közepén kékesfehér csík húzódik végig, a visszája
mnstárliszt, kloroform stb. B.-ok mint brizga- zöld, a fán 4 esztendeig marad. Bogyója gömtók. B. minden testrészre alkalmazható
neveze- bölyded, kékesfeketo, deres, a tetején három, de
tes alakok a keresztkötée, mely az egéez mell- nem mindig jól felismerhet emelkedése s három
:

;

u.
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Borökapálinka v. borovicska. Szeszes ital,
kemény, felfelé háromélü magja van. Száraz lejtkön, erdk szélein, erdkben, dombokon (st ha- amelyet nálunk a felvidéken a borókafeny bozánkban a homokpusztákon i^ egész Európában, gyóiból (Baccae Juniperi) készítenek. E bogyók
Sziblriában, Kamcsatkáig, Eszak;Amerikában, jelentékeny mennyiség cukrot, továbbá kis menyGrönlandban, a Kaspi-tó mellékén s Észak- Afriká- nyiségü illó olajat tartalmaznak. A bogyókat megban igen elterjedt. A hegyeken magasra felhatol, törve vízzel keverik, majd a cukrot elerjesztik es
de bizonyos magasságban a törpe B. váltja fel. a keletkezett szeszt ledesztillálják. Az így el-

Megn a legsoványabb földben is, és 6— 800 eszten-

pálinka többnyire 40— GOVo szeszt tartalmaz, továbbá csekély mennyiség illó boróka-olajat, amelytl sajátos zamatú. A boltokban árult B.
igen gyakran nem borókából készül, hanem úgy,
hogy 50"/o-os szeszt igen kevés illó borókaolajjal
(oleum juniperi aethereum)meg8zagosítanak.Élvezeti szerül, tov. házi gyógyszerül használják.
Borókás (azeltt Jedlinka), kisk. Sáros vm.
makoviczai j.-ban, (1910) 157 rutén lak., u. p.és
u. t. Alsópagony.
Borókaszesz (spiritus juniperi), durván porílyosmunkát, sétapálcát stb. csinálnak. A fájából
való kátrány mint népies fszer nevezetes. Dísz- tott borókafeny-bogyók és híg szesz keverékébl
cserjének is alkalmas. Homokkötésre jó. Alföldün- desztüláció útján, vagy kevés illó borókaolaj (ol.
kön a tlevelek egyetlen képviselje. A törpe juniperi aeth.) és szesz elegyítése útján készült
állított

Bogyója kesernyés-édes íz, ers balzsamos szagot áraszt. Van benne illanó olaj, gyanta,
cukor bven és viasz, ezért fszernek, házi orvosságnak (baccae, aqua, spiritus et oleum juniperi)
8 füstölnek (száraz ágával együtt, áltömjén, német szandarak, resina juniperi) is jó. Bogyójából
készül a borovicska (1. Borókapálinka), bogyóiból
meg a fájából olajat is állítanak el. Vékonyabb
hajtásaiból ostornyelet, furulyát, finom esztergádeig

elél.

Willd.) földön hever cserje, kurtább,
görbe tkkel. Hazánk tengerparti vidékén
és a Földközi-tenger mellékén a szép, piros bogyós spanyol B. (J. oxycedrus L.) terem. A belle
nyert kade-oldi] (oleum cadinum) az állatgyógyászatban használatos. Fája a kereskedelem fehér
cédrusfája.
A nehézszagü B. (J. sabina L.) ágai ciprusszerek, amennyiben hármas örvökben álló ti
aprók, pikkelynemüek. Hever, alacsony cserje,
kultúrában sren bokros, felemelked mellékágakkal. Bogyója kékesfekete. Erdélyben a déli
hegyvidéken, fkép mósztalajon n. Gyakran
kertben is ültetik. Bogyójából és ágainak hegyébl (summitates sabinae) undorító szagú, mérges
éterikus olajat nyernek, mely offlcinális és mint
veszélyes magzatelhajtószer ismeretes. Fáját feldolgozzák. A virginiai B. (J. mrginiana L., vörös
cédrus) Észak-Amerikában honos s különösen
K.-i részétl Új-Mexikóig és Texasig van elterjedve. Az elbbitl fképen magas, 15 m.-t elér
gúlásan f aalakú termetével különbözik. Bogyója
sötét bíborpiros, kékesen deres. Európában díszfának ültetik; a leghidegebb telet is kiállja.
Cédrusfának nevezett fája Amerikában épületfának és más ipari célokra használatos, Európában leginkább szivardoboz és ceruzafa készül
belle. Az utóbbi célra használatos a J. bermudiana L. fája is a Bermuda és Barbados szigetekrl. A virginiai B. ága hegyén a cédrusgubacs
(gallae juniperi virginianae v. f ungus columbinus)
képzdik, mely féreg elleni szer. Az ág hegyét
Amerikában ép úgy használják, mint a J. sabináét A J. thurifera L. gyantáját (olibanum arabicum) arab tömjén néven árulják. A J. excélsa
M. B. keleten nagyon elterjedt, fáját a régiek
cédrusfának hittak, finom munkákra és koporsónak dolgozták fel.

B. (J.

nana

srbb,

Bor6kagubacs('jE^ie/[;ííeere, galla juniperi, növ.),
fiatal hajtásainak tetején, a Cecidomyia

:

gyógyszer, illetleg háziszer.
Boroksa^M.S2:ía.Bgyl212-iki oklevél említienéven a mai fejérvármegyei Baracskát{\. 0.). B. kunkabar telep volt, mely népségnek egyik elemét
kvaliznak vagy kaliznak nevezték (1. Káliz). Ez
utóbbiak még a XII. sz. közepén is zsidó vallásúak voltak 8 ennek nyomait az említett oklevél-

ben is feltaláljuk, amely szerint B. birtokosai
olyan tiszta héber neveket viseltek, mint Jekonia, Salatiel, Eliach (az Illés név héber alakja).
A róluk nevezett helyeken, mint B. határában is,
rendesen szUk voltak, amibl kitetszik, hogy a
szUmívelést ez a bolgárfajta népség honosította
:

meg

nálunk.

Borolanit

(ásv.),

a szienitkzetnek egy fajtája.

Boromagnezit (ásv.), 1. Szaibelyit.
Boromissza Tibor, szatmári r. k. püspök, szül.
1840

júl. 18.

Kalocsán. Bölcsészeti tanulmányait

Rómában,

teológiai tanulmányait Kalocsán végezte doktori oklevelet kapott. 1868-ban pappá
szentelték. Kezdetben káplánkodott és mint tanító;

képz-intézeti hittanár mködött, 1869. Jankovácon (ma Jánoshalma) plébános, 1881. iskolalátogató, 1889. esperes, 1890. címz. apát, 1893. kalocsai kanonok és papnevel intézeti rektor, 1901.
pápai prelátus lett. Szóküresedóskor káptalani,
majd általános helynök volt és éveken át mint

az érsekség jószágkormányzója mködött. 1906
jún. 20-án a király a szatmári püspöki székre
nevezte ki. Alelnöke az országos kat. szövetségnek a szatmármegyei Széchényi-társulat dísz;

ehiöke.

Boromlja, város Oroszországban, Charkov kormányzóságban, 7000 lak., gabonakereskedéssel.
Borona, földmivelési eszköz, mely nagj^számú

egyenl méret

fogakból, az ezeket tartó keret-

a befogó készülékbl áll. A B. munka neme
a fogaknak keresztmetszete (gömböly, kerülék-

bl

és

ded, késalakú,

háromszög vagy négyszög

;

az

a munkairányba fektetve), hajlása (egyenes v.
(Lasioptera) juniperina L- nev gubacslégynek elre v. hátrafelé 60—80°), egymástól való munkalárvája okozta gubacsképzdmény, mely eltorzult távolsága (1-5—8 cm.) és súlya (egy fogra es súly
3 levélnek összeforradásából támad. Régen offici- 0-2-6 kg.) szerint változik. A fogak egy v. több
a boróka

nális volt.

Borokalcit,

1.

Bechüit.

él

együtt dolgozó merev háromszögletes, négyszögletes, dülónyded vagy zeg-zug keretbe v. csuklós

—

Borona
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vannak beersítve, de mindig úgy, hogy összekötve. Az 1. ábrában bemutatott B. Laake
minden fog külön sorban dolgozzék, a sorok pedig szabadalmát képezi s a hajlított gerendák alakja
sorok húzáegymástól egyenl távolsága essenek. A B.-k következtében kiválóan alkalmas
majd a barázda hosszában, majd keresztben, majd sára. Az egész munkaszélesség befoglalására két
pedig körten dolgoznak, lejts talajnál kigyós vo- vagy több ily merev B.-t kapcsolnak egymás mellé
nalban járaak, mimka közben folytonosan ide-oda és közös rúdra akaszt\'a vontatják. A merev B.-k
mozogva, úgy hogy a fogak minden irányban fej^ egy különös faja aRamlall-ftle tárcsás B., melynél
hétnek ki munkát. A B. igen sokoldalú és részben a csúcsa irányában vonórúddal biró háromszögleigen fontos gazdas<igi munkálatokat végez a talaj tes keret két befogóján csapok körül forgó tárcsák
izületekbe

sr

vetmag és mtrágya alátakarásánál s a növények gondozásánál mint kapáló

elkészítésénél, a

alkalmaz^'ák.
A csuklós B.-k közül nagy eltérjedtségek a
cseh- V. Althans-félék, melyeknél az egj^es háromszög öntöttvas V. némelykor kovácsvas lemeztagok 3—3 rövid acélfogat tartanak ós egymással
láncszemekkel vannak összekötve (lánc- és rétboronák, 1. a 2. ábrát) s igy könnyen simulnak

Rögök aprítását akkor végzLa B. legjobban,
ha lehetleg gyorsan vontatják, mert ekkor lökésének hatása (mely arányos a sebesség négyzetével) jóval nagjobb. A B. legmélyebben fog, ha
a barázdákra merleges irányban vontatják, azaz
keresztben boronálva. Legtöbbször a boronálási a
gép.

irányok felváltják egymást.
A munka különféleségéhez képest egymástól igen eltér szerkezet B.-kat alkalmaznak a
gyakorlatban. Egyszer, merev szerkezet a bra-

talaj

egyenltlen felületéhez. Továbbá Howard

csuklós B.-ja, meljTiél háromszög acéldróttagok
egyes öntöttvasfogakkal vannak ellátva s miután
utóbbiak két különböz hosszú csúccsal bimak, a
B. mindkét oldalon használható. Carthwright

hanti B., melynek keretté összefoglalt 4 ers ge- egyes négj'szögletes láncszemekbl, míg Ransorendája mindegyikében 7 elre hajlított acélfog tnes kampós szögekbl készít csuklós B.-t. A B.-k
ül, melyek a B. átlós befogása következtében egy- munkabírása a talaj minsége, a munkamélysóg,
mást felváltva követ sorokban dolgoznak. A ko- sorköz és a B. szerkezete szerint változó könny
B.-val lovak kétszeres áthúzásnál átlag 5—6 hol;

2.

ábra. Rét-

vagy lincborona.

dat, nehezekkel 3b— ib holdat képesek m^munkálni.
Tövis-B. tövises, tüskés vesszkbl készül s
1. ábra. Zeg-ing borona.
kis magvak alátakarására, vetések átboronálárétre szállitókarok ersít\ék, melyeken a B. fogai- sára s a talaj elsimítására szolgál.
val felfelé fordit\'a, szánka módjára vontatható.
Simító, rónázó B. négj^szegletes fakeretre font
A Gediles-féle amerikai B. a középs gerendával hajlékony vesszkbl áll, melyre vagy rááll a
csuklószerüfu összekötött, kétoldalt rézsútosan kocsis, vagy nehezékeket raknak rá s így vontathátrafelé irányított rudakból áll e B.-t expanziós ják át a földeken, hogy azt elsimítsák, a rögöket
B.-nak is nevezik. Kever B.-knak azokat neve- elaprózzák, kisebb egyenetlenségeket elrónázzazik, melyeknél alul a fogak széles talpas testet nak, keveréktrágyát, márgát egyenletesen szétképeznek s íg>- kiválóan keverésre és a tarackos terítsenek.
föld tisztítására alkalmasak. Ezeknek keretje háB.-kat a katonaságnál akadályokul alkalmazromszögletes vagy derékszög, munkaszélességük nak, amennyiben szegeikkel fölfelé helyezik a
1—1-6 m., a fogak száma 9—15 és rendszerint a földre V. a gázlóba, cövekekkel, póznákkal megerbefogási helyen lev fog késalakú, miáltal a B. sítik és láncokkal, kötelekkel v. táNirósodronyokkönnyebben hatol a talajba. Teljes kés-B.-kat (rét- kal összekötik. A földre ersített B.-t gallyakkal,
hasítókat, szkariflkátorokat) is alkalmaznak, me- szalmával, szénával stb. takarják be.
Boronacsap. Ezt az ácsmunkában használják,
lyeknek feladata herét, gyepet átmetszeni v. még
rét- és g>epföldek tökéletes átforgatásával a talajt azon esetben, ha egy víszintes gerendát egy nála
8—10 cm. méljTe áthasítani és ezzel a követ szélesebb f ü^élyes oszlop fog át.
szántást megkönnyíteni. Az amerikai kés-B.-k széBoronaia, fatörzs, oldalán némileg megfales fogai hátrafelé hajlottak és azokat majd szántó- rag\'a, hogj' két szomszédos ilyen B. szorosan
vas alakura. majd elcsavarva készítik s így fleg egymásra feküdjék. Faházak falainak készítéporhanyításra, egyengetésre, lazításra és a vet- sére használják és innen aboronafalas háza.
BoronaíaL Készül vagy ^szen ácsolatlan,
mag alátakarására valók. Dyen az Akme-B. is,
meiynél két párhuzamos szögletvasgerendára el- egjmás fölé, a gerenda v^ken keresztben rakott
csavart acélkéseket ersítenek, melyeknek hajlása nyers fatörzsekbl, v. fekv lapjaikon simára faa kocsilésbl szabályozható zeg-zug v. trapéz ragott avag>- már mind a négj' oldalukon megB.-knak azokat nevezik, melyeknél több idomvas- ácsolt gerendákból. A gerendavégek szorosan záró
ból való, zeg-zugban futó gerenda van egymással átlapolással kapcsolódnak egymásba és a falszi:

:

-

;
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túl érnek. A B.-ban lév ablak- és ajtónyiláso- Magvetbe, Prot. Egyh. és Isk. Lapba, a Vasárkat külön szárfák határolják, melyek csappal nyúl- napi Újságba, több kolozsvári lapba, az angol
nak a könyökl gerendába és a szemöldökfába. Inquirerbe és az amerikai Christian Registerbe,

nen

L.

még BlokkMz-

1900. Észak-Amerikában utazott és számos el-

Boronálás, a talajmüvelés azon módja, amely
szerint a talaj fels rétegét megporhanyltják,
anélkül, hogy megfordítanák. A porhanyltáson kívül egyúttal elaprózzák, egyengetik a talajt és irtják a gyomot. A B.-sal megrzik a talaj nedvességót és elmozdítják a levegnek a talajba való
behatolását. L. Borona.
Boronamezö,kisk. Szilágy vm. krasznai j.-ban,
u. p. és u. t. Csizér.
(1910) 623 oláh lak
Boronás (azeltt Brovnistye), Icisk. Trencsén
vm. vágbeszterezei j.-ban, (leio) 1350 tót lak., u.
p. Kosárfalva, u. t. Vághéve-Vágváralja.
Boronátrokalcit (<ásv.), 1. TJlexit.
Boronía Smith (növ.), a Rutaceae (ruta-félék)
család génusza, melynek mintegy 60 faja Ausztráliában honos. Örökzöld cserjék v. félcserjék.
Hazájukban kerti növényekül számos faját kultiválják. Kiválóbb fajok B. pinnata Sm. levelei
mirtus-szaguak, virágai galagonya-szerüek B.
,

:

:

;

serrulata Sm. bájos

illatú,

élénk -rózsaszín virá-

gokkal B. elatior Bartl. pompás piros virágokkal. Értékes kereskedelmi dísznövények: B.
;

lieterophylla F. Mull., B. megastigma Nees.
Jan.-tól májusig virítanak leggazdagabban, télen
nagyon óvatos öntözést igényelnek.
Boronka, kisk. Somogy vm. marczalii j.-ban,
(1910) 634 magyar lak., u. p. és u. t. Marczali.
Borora v. horrora, Dél-Amerika vidékein, így
a brazíliai Mato Grosso, Goyaz, Paraguay és Parana területén kóborló indiánus vadászok.
Boros, 1. (rá&or (borosjeni), tanár és író, szül.

1855 dee. 18. Nagyenyeden. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron és Berlinben végezte. 1905-ben
a kolozsvári egyetemen magántanári képesítést
nyert. Számos kisebb tudományos tárgyú dolgozata jelent meg különböz folyóiratokban. Fbb
önálló munkái
magyar nemzeti irodalomtörténet vázlata (Budapest 1883) Útmutató a pályaválasztás könnyítésére (Nagyszeben 1889) Ewripides, (Gyr 1890) Lessing Laokoonja (Budapest
1890) Horatius ódái és epodusai (u. o. 1895)
gyorsirás történelme (u. o. 1896) Szinmüvek
könyve (Dés 1898) Horatius szatírái (ford., Budapest 1899, 3. kiad.); Horatius epistoiái (u. o. 1901.
Ezópus 300 meséje (angolból, 1902, 3.
3. kiad.)
kiad.); Lukianos jellemzéséhez (IdOí)
Homeros
Odysseája (ford. és magyarázta. 1905. 2. kiad.)
Comelius Nepos (ford., 1909, 3. kiad.); Caesar
a gall háborúról (ford., 1910, 4. kiad.). Bzenldés fordítás.
vül több klasszikusmagyarázó
Egyik szerkesztje a Budapesten megjelen Tanulók Olvasó-Tárának.

A

adást tartott,

ekkor a Harvard-egyetem

teol.

doktori oklevéllel tüntette ki. Fbb munkái Az
unitárius vallás /oe/m (Kolozsvár 1883) A tizenkét apostol tanítása, ford. görögbl (1883) A kolozsvári unitárius kollégium (1901) Az unitárius vallás Dávid Ferenc korában (1910) Dávid Ferenc teológiája (1910) Szivemé hozzád
emelem imádságos könyve 1904. második kiadásban jelent meg. 1888 óta szerkesztje az Unitárius
Közi. folyóiratnak, ebben írt tizenkét cikket az
unitárizmusról. Angolból dolgozta át (1905) Keller
:

;

;

;

;

;

Helén siket-néma-vak leány életrajzát.
Borosbenedek (azeltt Benedek), kisk. AlsóFehér vm. magyarigeni j.-ban, (1910} 927 oláh lak.,
postaügynökség, u. t. Tövis.
Borosberénd (azeltt Berindia), kisk. Arad
vm. borossebesi j.-ban, (1910) 383 oláh lak., u. p.
:

:

és u.

t.

Borossebes.

Borosd, kisk. Sopron vm. felspulyai j.-ban,
(1910) 567 horvát és német lak,, postaügynökség,
u.

t.

Sopronszentmárton,

Boros fehér,
Boros fodor,

szöllöfajta,

l.

szöllöfajta,

l.

Boros szöllö.
Boros szöllö.

Borosgödör, kisk.Vasvm. németújvári j.-ban,
617 német lak., u. p, és u. t. Németújvár.
Borosgyán, Békéshez tartozó népes puszta
Békés vm. békési j.-ban, (i9oo) 1560 lak.
Borosjenö, 1. nagyk. Arad vm. B.-i j.-ban, a
Fehér-Körös mellett, (1910) 944 házzal és 6596
magyar, német és oláh lakossal. A járási szolga(1910)

bíróság, azarad-borosjenei esperesség, járásbíróság, telekkönyv, közjegyzség széke, pénzügyrbiztosi állomás. B. a körösvölgyi vasút állomása
elágazással Cserm felé, van posta-, táviróhivatala és telefonállomása. Élénk iparos hely, van
hajlított fabutorgyára (300 munkással), tégla-

gzmalma,

takarékpénztára, gazdasági
marhavásárai és szarvasmarhatenyésztése, nádszékfonó háziipara, van
kórháza, kaszinója éspolg. olvasóköre, népkönyv
tára,csendörrse. Határa termékeny, jó bort, gyümölcsöt és gabonát terem. B.-n már 1199. állott
a Szt. Lélek temploma s egy kolostor 1333-ban
Nagy- Jen néven említtetik, 1561. már virágzó város volt; Brankovics Seb 1600 körül gör. kel. érsekséget alapított itt. Régi vára (Jen) sokáig az erdélyi fejedelemségnek hatalmas bástyája volt, ma
egy része újjá van alakítva, mellette ép mecset
(ma honvéd-iskola) és török kiit van. A várat János Zsigmond 1565. elfoglalta, 1565 szept. 13. a
temesvári pasa visszaadta Schwendinek, ettl
azonban 23 napig tartó ágyuztatás után már 1566.
2. B. György, unit. teol. tanár, szül. 1855 ápr. elfoglalta Pertáf pasa. Csak 1596. hódította vissza
19. Tordátfalvá'n, Udvarhely vm.-bon. A kolozs- Borbély György, s a benne lev 700 törököt leölte.
vári unit. teol. intézetben végezvén tanulmányait, B. ezután Erdély legfontosabb végvárai közé tar1877. a londoni Manchester New-CoUege hallga- tozott, benne az ország katonákat tartott s a vár
tója lett. 1879-ben visszatérve, tanárrá választot- védelmére lovas és gyalog vitézeket telepített ide,
ták a kolozsvári unit. teol. akadémiához, melynek kiket nemesi szabadságok ítal ruházott fel. 1 658-ban
1910-ig els dékánja volt; 1910. egyházi fjegy- a II. Rákóczi György ellen induló Kanaan budai
zvé lett. Ó indítványozta 1884. és szervezte a pasa ostromolta s szept. 2. elfoglalta, s erre csak
következ évben a Dávid Ferenc-egyesületot, 1693. került végkép vissza a magyarokhoz. A váteológiai ós más irányú cikkeket írt a Keresztény rat Atzél Péter restauráltatta s most houvédka:

;

gyára,

hitelszövetkezete, élénk

;

;

;

A

;

;

;

;

m

;

—
-
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szárnyául szolgál. 18i9 aug. 21. Vécsey tábornok
magyar serege itt rakta le fegyverét Rüdiger
orosz tábornok alatt. A róm. kat. templom sírboltjában Leiningen Károly honvédtábornok nyugszik. V. ö.Márki iSrítKÍor, Az Arad-Hegyalja északnyuirati részén. (Maay. Kárpátegyesület Évkönyve
XII. 1885. 1-29).
2. B., l. Püisbwosjen.
Boroskrakkó (azeltt Krakkó), nagyk. Alsófehér vm. magj'arigeni j.-ban, (i9io) li26 oláh,
nmet lak. u. p. és u. t. Magyarigen.
Borosnya (azeltt Brusnyicza), kisk. Zemplén

—

:

:

:

vm. sztropkói
u.

t.

j.-ban, (i9io)

467

tót lak., u. p. és

—

Borosta

öntndatra ébresztése. Stílusa is népies,
s közvetetlen. Nevezetesebb munkái:
Béthel (Székesfehérvár 1844) Politikai kis káté
a'nép számára (Pest 1848) Házasság spektdációból (víg r^ény, Pest 1850) Bóldogháza, (Pest
1856); András a szolgalegény (Pest 1857);
hazajáró lélek (vig regény, 1856) Lelkész leánya
(Székesfehérvár 1877).
Borossebes, kisk. a Fehér-Körös völgyében,
Arad vm. B.-i j.-ban, (1910) 2596 magyar, oláh óa
lése,

könnyed

;

;

;

A

;

német lak.; a szolgabírói hivatal székhelye, vasúti
állomással, elágazással Menyháza felé, posta- és
távtróhivatallal, telefonállomással, csendrrssel.

Stropkó.

BoTosnyai Lukács János, erdélyi ref. püspök, Van vashámora és kohója, trachit- kbányája,
szül. Feldobolyban, Háromszéken, 169-4 nyarán, márvány- és mészbányája, hajlított f abutorgyára,
megh. Maros- Vásárhelyt 1760 febr. 9. Nagj-enye- fakereskedése, téglagyára, B. vidéki önsegélyz
deii tanulván, 1716. Bethlen Miklós gr. fia mel- egylete mint szövetkezet. A nagy kiterjedés B.-i
lett lett nevel, majd az enyedi kollégiumban, uradalom 1387 óta a Losonczjaké (a XVI. sz.-baQ
azután Vízaknán tanító. Ezután 5 évet külföl- Losonczy Istváné) volt 1566 elfoglalták a törö;

dön töltött. 1726-ban hazaérkezvén, rövid ideig
Vécsen volt br. Kemény Simonné udvari papja,
1727. Enyedre ment lelkésznek. 1735-ben Székelyudvar heljTe tanárrá választották. n^S-ban generális nótáriussá s a következ évben püspökké
lett mint ilyen az uralkodó által oklevél útján megersített püspökök legeLseje volt. Az püspöksége
idejében történt az orgonának a ref. templomokba
,

:

kök, s ettl fogva a déznai vár bégje húzta jövedelmét. A török kiveretése után Zsigmond erdélyi
fejedelem 1597. Ruszkai Komis Gábor fejedelmi
tanácsnoknak adta, kitl szalonta Toldy István
kezére került Utóbb a törökök ismét elfoglalták s
25 évig birták.A XVH. sz.-ban III. Károly Rajnáid

modenai hercegnek adományozta, ezt azonban
mint htelent összes birtokaitól megfosztó ttaMária
Terézia s az uradalmat a kincstár által kezeltette.
Utóbb Waldstein-Wartenberg Ern gróf birta,
kitl 1891. egy millió forinton gróf Wenckhcim
Frigyes vette meg. B. vidéke vasércekben gazdag,
melyeket az uradalom több helyen mveltet;
azonkívül gyümölcs és fa is bven terem. 1893ban Wenckheim gróf kiépíttette a B.-raenyházai
szárnyvonalat mely az arad-csanádmegyei vasút

nagyobb számmal való bevitele. Munkái De universo gratiae divinae negotio (Leydae 1725): Tholdi
Ádúm felett tadott prédikáció (Kolozsvár 1751);
Halotti beszéd br. Jdvinczy Gábor felett (Halál és
minden kisértetek. Szeben 1751) Catechismusi
házi kincs avagy a keresztényi hit föágazataimagyarázatja (Stehelin Kr. után, Kolozsnak
vár 1752) Teleki Kata felett tartott prédikáció
(u. 0. 1758). V. ö. Ravasz János, B. Lukács János vonalához csatlakozik. Itt született 1816 febr. 12.
Sárossy Gyula, az Arany-Trombita szerzje. V. ö.
erd. ref. püspök élete (Prot Közlöny, 1889. 12
Márki Sándor, Dézna és Aidéke. (Földrajzi Köz15- sz.).
Borosnyó, 1. Kisborosnyó és Nagyborosnyó. lemények XV. 1887. 329—353.)
Borossebes menyházai h. é. vasút, az aradi
Boros piros, szllöfajta, 1. Boros szöll.
Borosrózsa (azeltt Rossia), kisk. Arad vm. és csanádi egyesült vasutak Borossebes— Buüyin
borossebesi j.-ban, (i»io)627 oláh lak., u. p. AlesiQ, állomásától indul ki és Menyháza-fürdöig vonul
21 1 km. hosszban. Keskeny vágányú (76 cm.) vou. t. Borossebes.
Borosa J/íTia/y, hírlapíró, szül. Oszónyön (Ko- nal az ACsEV. üzemében. Megnyílt 1893. A formárom vmegj-ében) 1815 jan. 9., megh. Sárbo- galom gz- és motorvonatokkal bonyolíttatik lo.
gárdon 1899 nov. 5. Iskoláit szülhelyén, majd Befektetési tókéje 660,000 K. A vasút Wenckheim
Czegléden, Nagykrösön és Pápán végezte. 1842. Frigyes gr. tulajdona.
Boros Bzllö. Erdélyi szóUófajták. a) B. fehér
FesG^ ment jurátusnak, 8 ügyvMi viz^át
tett. 1848-ban helyettes fjegyz, 1849. Fehér- V. B. vékanyhéju. Fürtje rö\"id piros nyóllel,
vmegj'e másod alispánja, kevéssel utóbb a vész- középnagy, tömött bogyói középnagjok, gömbötörv'ényszék elnöke lett. 1850— 53-ig baracskai Ijiiek, sárgászöldek, a napos oldalon rozsdásak.
birtokán gazdálkodott, majd a kecskeméti gimná- Bven terem s kellemes könny bort ad. b) B.
zium egyik tanári székébe hivták meg, de itt alig piros V. rózsaszöllö. Fürtje nagy tömött bogyói
pár hóuapi tanárkodása után elfogták és két évi középnagyok, gömbölyek, vékonyhéjuak, kékesvarf<ii.«íáirra ítélték. Josefstadtból 1855. szabadult veresek, áttetszk, lédús^. Mint az elbbi, ez is
ki, s attól kezdve 1860-ig Pesten irodalommal könny, de sok bort ad. c) B. fodor v. fodorboros.
fi)2lalkoz4itt. 1860. Fehér vmegye alispánjává vá- Levelei fodrosak, dús szrözettél. Fürtje nagyon
lasztották, mely tisztét egy évig viselte. 1861— hosszú, vastag nyéllel, középnagy, kúpos bogyói
72-ig ügj-\édkedett, 1872. kir. járásbiróvá nevez- gömbölyek, középnagyok, vékonyhéjuak, zöldespettj'okkel. Bora hig, kellemetlen
tetett ki, 1876. njTigalomba vonult, s egyideig még sárgák,
Székesfehérvárott lakott, utolsó éveit pedig Sár- savanykás, d) Munkács vidékén zöld borosnak
bogárdon töltötte. B. az öO-es évek egyik leg- hívják a fehér kadarkát.
népszerbb és l(^termékenyebb írója volt. CsakBorosta a. m. ecset, kefe. Diósz^ék a dnna
nem valamennji társadalmi, szépirodalmi és po- szrt (strigosus) magyarosítják e néven, st szólitikai lapba dolgozott. Munkái kivétel nélkül cél- összetéteh^ (tóborosta, 1. Süllöfü és Hínár) is felzatosak: a nép alsóbb rétegeinek józan mlve- használták. Borostás a. m. kefeszörü.
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Borostelek, kisk. Bihar vm. központi j.-ban,
700 oláh lak., u. p. Szakadat, u. t. Mezötelegd.
Borostyán, kisk.Vas vm. muraszombati j.-ban,
(1910) 54 vend lak., u. p. Vashidegküt, u. t. Muraszombat.
Borostyán {Hedera L., rej)kény, aSv.), az Araliaceae család génusza. .3 faja közül a Hedera
helix L. Európában, a Hedera canariensis Wild.
a Földközi-tenger vidékén, a Kanári-szigeteken
és Irlandban, a H. colchica K. Koch pedig Japántól a Fekete-tengerig van elterjedve. Léggyökerekkel magasra kúszó vagy a földön szótfutó
örökzöld növények, a fák természetes díszltménye.
Levele karélyos, virágzata ernys, gyümölcse
bogyó. A
helix L. (repkény B.), az óvilág
cserjéje, erdötalajon, sziklákon nö, a fák derekán,
falakon stb. 10—15 m. magasra, vagy magasabbra is felkúszik. Levele kopasz, fényes, sötét
(1910)

H

-

Borostyánk

Az ernysökkel rokon
magháza rendesen alsó
magkezdeménnyel.

család.

Virága 5 tagú,

állású, több rekeszti,

1—1

Termésk

fala kívül rendesen húsos, belül pedig kemény, f ásodott v. csonthéjas, rendesen 5 kemény magot zárva körül.
Többnyire fák v. cserjék, mely utóbbiak néha
kapaszkodók. Levelük széleshüvely s az osztatlantól a szárnyas levélig igen különféle kifejlö-

dés. Apró virágaik gyakran igen nagy, dús virágzattá egyesülnek, mely többnyire ernykbl
áll. Száruk és más részeik olaj járatokkal tnnek
ki. Európában a legismeretesebb képviseljük a
borostyán, melynek krétakori, fosszilis maradványai is ismeretesek, pl. Grönlandból, harmadkoriak pedig Európából. Más fosszilis maradványoknak e családba tartozása kétséges. A B.
haszna nem valami nagy. Nevezetesebb a Tetrapanax papyrifer (kinai rizspapiros) és egyes Pawaa;-fajok. Számos fajuk azonban gyönyör termetüknél fogva kedvelt dísznövény.
Borostyánfeny (uöv.) a. m. törpe vagy futófeny, mert a dereka a földön szétterül, mint a
borostyán. L.

Feny.

Borostyán! Nándor, hírlapíró, szül. Szegeden
184!8 jan., meghalt Parisban 1902 aug. 6. Tanulmányait Szegeden és Budapesten végezte.
1869-ben a Csernátoni Lajos alapította Ellenr szerkesztségébe lépett s csakhamar a lap
egyik vezércikkírója lett. Az 1870-iki német-francia háború kitörésekor mint a Hon tudósítója Parisba utazott; félév

múlva

visszatért s újra belé-

Ellenr szerkesztségébe. Hírlapírói pályáján mindig ellenzéki álláspontot foglalt el. A
fúzió után a nagy lapoktól megválva 1874—78. a
Vasárnapi Újság állandó tárcaírója és a Politikai
Újdonságok segédszerkesztje volt 1878 kezdetétölliukács Bélával együtt a Közvélemény polit.
napilapot szerkesztette, az utóbbit 187 9 -ti 1880
közepéig egyedül; 1881—85. a Pesti Hirlap vezérszerkesztje volt, és felels szerkesztje 1883—
84. Mikszáthtal együtt a Magyarország és a Nagypett az

;

medd hajtás, karélyos levelekhajtás épszélö levelekkel; c virág; d termés.

Borostyán (Hedera helix). a
kel

;

6"

term

világnak. Nagyszámú politikai, társadahni, szépirodalmi cikkeket és tárcákat írt dolgozott népolgármetül és franciául is. Riadó (1878) és
háború (1885) politikai és társadalmi röpiratai és
;

A

fehéren erezett, szögletesen ötkarélyu. Csak vén korában, napos helyen, és sszel Utazás a Duna jegén (1884) c. regénye külön is
Don Jüanok c. tréfáját eladták
virágzik, ami kedvez termhelyen már 25 éves megjelentek.
korában is beállhat. A virágzó hajtás levele tojás- a Nemz. Színházban (Bpestl891). Egyéb munkái:
dad, karélytalan (heterophyllia)- Ha az ilyen Magyarország útirajzokban, a magyar koronálevel hajtásokat dugványokról szaporítják, a hoz tartozó országok leírása turistái szempontból
belle felnevelt B. gyakran nem kúszik, hanem (többeknek közremködésével, u o. 1891) Három
merevszárú marad, f aalakuan nö ez a kertészek világrészben, rajzok &ke\etTÖl(u.o. 1891). A 80-as
Hedera arboreája. Virágja zöldessárga, tavaszra évek végén Parisba költözött, honnan sok értéér, mérges bogyója fekete. Kertekben több faj- kes dolgozatot küldött a budapesti lapoknak a
tája van. Ilyen a tarka level, továbbá a gyorsan francia fváros mvészeti, társadalmi és politikai
hibernica Hortulanorum), viszonyairól, viszont a francia lapokat eUátta a
növekv skót B.
nagy és világoszöld levelekkel. Ezt azonban a magyar ügyekre vonatkozó felvilágosító közlehideg hamarább megviseli, mint a kisebb levelt, ményekkel. A Siécle c. lapban a magyar ii^yek
8 téh-e be kell takarni. A B. mint Dionysos szent rovatát vezette és sok cikke jelent meg az Echonövénye az ókorban a bacchansokat s a tragédiák- ban is.
Borostyánk (succinit, ásv.), ösvilági fenyban fellép chorusokat díszítette, mint a kitünfák fosszil gyantája, mely a földbe kerülvén,
tetés jelképe pedig a költk homlokát övezte.
Borostyánfélék, Aráliaceae (növ.), a kétszikek nagy idk multán kvé keményedett meg. Szaszabadszirmú családja, melynek 660 faja fkép bálytalan, szögletes majd gömbölyded, st csepptropikus vidékeken honos; különösen az indo- alakú darabokban kerül a felszínre, amelyek nem
maláji területen és Amerika tropikus vidékein. ritkán különféle rovar-, növény-, különösen gyakzöld, többnyire

A

;

;
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ran pedig nagyszámú levegöbuborék zárványokat tódnlhatott ki a járatokból és a levegn megfoglalnak magukban. Színe legtöbbnyire méz- keményedett. Megkeményedése eltt zárta mavagy viasz-sárga, sárgásfehér, de ritkán barnás gába a reá szálló rovarokat és a szél hozta növagy jácintpiros. Némely Szieilia-szigetóröl szár- vényrészeket.
A B. értékét tisztasága és nagysága szabja
mazó darabok kék, majd sötétkék színek színüket a rendkívül apró, alig 0-001 ram. átmérj meg. Az egy dekagrammos és a nagyobb szép daraf. igen
sílrún elhelyezett buborékoknak tulajdo- bok értéke körülbelül az ezüst értékével egyenl, a
nítják. A B. zsírfénjn'i, átlátszó v. áttetsz karca félkilogrammosaké az aranyéval. Egyforma nagy2— 2-5, ság mellett legdrágább a legtisztább, a legátlátfehér; törése kaír>iós. Keménysége
Fs.
1050— 1096 (Helm.). Dörzsölve negativ szóbb féleség, a zavarosakból pedig a tejes fehérolekti'omossá lesz, miközben kellemes szagot szín. A keletiek, különösen a törökök a szalmaíiraszt, meggynijtva kormozó lánggal ég. Vízben szín sárga, alig áttetsz B.-vet becsülik legoldhatatlan, olajban hevítve meglágyul. Jól oldó- többre. A legszebb és legkiválóbb B.-gyüjtemény
dik benzolbíin, kloroformban és gyöngén kámforos Danzigban, az úgj'nevezett «zöld kapu»-ban vnn.
;

;

=

=

A B.-vet esztergályozással munkálják meg, mi
alkoholban. lóO^-ra hevít\-e meglágyi'il, 250—300"
között pedig megolvad. Szárazon desztillálva B.- mellett különösen arra kell ügyelni, hogy nagyon
savat, B.-olajat és vizet ad. A B. igen sok helyen meg ne melegedjék, mert különben széti)attogzik.
harmadkori és dilu\iális képzdményekben fordul Fényesítés eltt saját porával v. habkvel csiszolel. Legnevezetesebb lelhelye a Keleti-tenger ják meg, azután finom krétaporral, tripellel és
partvidékén Danzig és Memel között van, ahol a vízzel fényesítik tripelborszesszel is igen megtengerbl halásszák. Elsdleges elfordulási helye fényesedik, st csupán ujjal dörzsölve is ragj'oaz alsó oligocénhez tartozó ú. n. Glaukonitos for- góvá válik. Ama helyeket, melyek ki nem fémáció, részben pedig ennek mélyebb szintje, az nyesíthetk, B.-flrnisszal szokták bekenni. A B.
úgynevezett kék-föld. Régebben csakis a vizén lenolajba fzve meglágjiü és ekkor görbíthet
úszó s a hullámoktól partra vetett borostyán ke- vagy mindenféle alakokba préselhet az ilyen
rült a kereskedelembe. Ujabban Kurlandban az öntött B.
hraunschweigi korall nem egj'éb
kotrógépekkel is igen sikeres eredményeket ér- megpuhított és formákba préselt B.-nél. A felhs,
tek el. A talált borostyánk nagj'Sága változó, fehéres, át nem látszó B. a megpuhítás után át»', kg. -08 darab már ritka. A legnagyobb eddigi
látszóvá lesz. A B. -kereskedés és megmunkálás
lelet 7V4 kg., mely a berlini múzeum tulajdona. fhelye Danzig, utána következnek Memel, KöDe nyerik a B.-t szárazföldön is, ahová görgetett nigsberg, Stolp (Hátsó-Pommeránia), Lübeck,
kövek, fatuskók, tengeri moszat-maradványok Boroszló. A nagyobb darabokat nyersen viszik
társaságában a föld korábbi periódusainak hul- Konstantinápolyba, Parisba, Bécsbe és ott munlámverései, folyóvizek, vándorlójég halmozták kálják meg ket. A B.-szopókákat a törökök azért
kedvelik különösen, mert azt hiszik, hogy az ajakfel. Fleg dlluviális homoklerakódásokat fejtenek e célból njaigoti és keleti Poroszország több ról a B.-re semmi fertz anyag nem tapad, általa
tehát betegségek nem terjedhetnek, ami persze
pontján. De nyerik még mosás útján is. A Keleti
tenger partvidékén kívül elfordul a B. jelenté- balhiedelem.
A B.-hxdladékot szénszulfiddal v. éterrel képkeny mennyiségben még Angliában London közeléten, Norfolk, Essex és Suffolk partvidékén, lékeny anyaggá gj'úrják vagy pedig valamely
továbbá Dánia, Svédország partjain: Oroszország ragasztóanyaggal egjütt formákba préselik. A
Balti-tengermeUéki provinciáiban. Uraiban, njii- hulladékokból elálló anyagot megkülönböztetésül az eredeti B.-töl (iwiZ/rowZ-nak nevezik.
gati Oroszországban, Vesztfáliában Galíciában
Borostyánk, 1. B. (Ballenstein), kisk. Pozsony
Lemberg táján: Lengyelországban: Morvaországban Bokowitz mellett Norvégiában Chris- vm. pozsonyi j.-ban, most Fozsonyborostydnkö
tiania közelében; Svájcban; Franciaországban: a. o.).
fekvés (619 m.)
2. B. (Bemstein), magas
Paris közelében, ahol agyagban fordul el. Szicília tengerpartjain Catania közelében fordul el kisk. Vas vm. kszegi j.-ban, (1910) 1212 német
egy kék és zöld színben opalizáló válfaja, mely- és magyar lak., posta- és táviróhivatallal. B. henek neve simetit. Hazánkban a szepesi Magurán, gyen fekv vára a monda szerint a spanyol ereErdélyben pedig Sebeshely mellett palás agj'agos det Micbán (Simeon Hispanius) birtoka volt.
márgából kimáUott mogj'oró nagyságú kavicsok 1231-tl fogva Frigyes, a késbbi német császár
birtokában volt, de IV. Béla visszavevén tle, ezt
alakjában fordul el.
A B. válfajai közül felemlithetök 1. Rumanit, fia István 1260. Németújvári Henriknek adomáamely Románia több pontján merev tömegekben nyozta, ki azt 1270. Kszeggel és a többi határhomokkben fordul el. 2. Simetit, Szicíliában széli várakkal Ottokár cseh királynak adta át.
Etna közelében fordul el. 3. Ambrü: üjzéland- 1271-ben azonban ismét visszakerülvén Magyarban elforduló fosszil gyanta. 4:. Ajkit: a B.-höz országhoz, Németújvári Iván tulajdona lön, ki maközel álló gyanta, mely hazánkban Ajkán for- gára zúdítván IV.László haragját, a király és Albért osztrák herceg soká sikertelenül ostromolta,
dul el.
Keletkezését már a rómaiak is ismerték, mert míg az utóbbi 1289. Iván összes határszéleit elis fenyfák megkeményedett gyantájá- foglalta, melyeket csak III. Endre vívott vissza
már
nak tartották. A B.-vet szolgáltató sfeny (Pini- 1291-ben. A várért azért folyton folyt a küzdelem
tes succinifer) a mai erdei és lucfenyfélék típusát a németiijvári grófok és az osztrák hercegek közt
magában egyesít fa volt. A gyanta a mai fe- végre III. Ferdinánd alatt 1647. Magyarországhoz
nyk analógiájára mint áttetsz homályos tömeg visszakerült s 164i— 1864-ig a Batthyány grófl
;
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melytl az angol Egan
fla Ede a teljesen restaurált várat 1892. Almásy Edének adta el ma
Almásy György természettudós és középázsiai
család tulajdona volt,

Edward

meg ennek

vette

;

;

A

érdekes várból gyönyör kilátás nyilik hazánk, Alsó-Ausztria és
Stájerország nagy részére. B. vidéke ásványokban
is gazdag környékén már a XIV. sz.-ban bányásztak vasat, amidn a B.-i uradalom a Kanizsaycsalád birtokában volt vidékén egész hegyeket
alkot a zöld nemes szerpentin, melybl Höfer B.-i
esztergályos dísztárgyakat farag; azonkívül a
környékén található rézkéneg-telepeket is bányászták. B. vidéke tájképileg is nagyon szép s
hazai és külföldi turisták gyakran keresik fel.
V. ö. Ebenspanger János, Képek Vasvármegyéböl (Magy. Kárpátegyesülete XV. Bvk. 1888);
Wittinger Antal, Kszeg városa és környéke
(Kszeg 1890); Ipolyi Arnold, B. vára hajdan
(Vasárnapi Újság 42. sz.).
Borostyánkcsiga (Sticciíiea Drap.), 1. Sucutazó bírja.

belsejében

Boroszló
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is

;

;

312.).

1

:

— Vas vármegye BNy.-i részének térképe.

75,000.

Borostyánkmáz, borostyánkbl
pentinolajjal készül,

ismételt desztillálás után színtelen, kellemetlen
szagú, alkoholban és éterben könnyen oldódik, oldata levegn vagy fény hatására megsötétedik.
Orvosságnak használják. Salétromsa\^al kezelve
nyúlós, barna és keser anyag keletkezik, mely
alkoholban oldva mósuszszagra emlékeztet (mesterséges mósusz).

Borostyánk-part, 1. Samland.
Borostyánksav (Acidwm succiniaim). Kétbázisú sav, az oxálsavsorozat harmadik tagja.
Képlete C2H^(COOH)2. Két izomer sav ismeretes
az etilén- és etilidén dikarbonsav ; az elbbi a közönséges

az utóbbit iso-B.-nak

B.,

CH^.COOH
(uöv.),

1.

Borostyánk

és

fémtárgyak bemázolására és fényképek lakkozására használják.
Borostyánkolaj, a borostyánk száraz desztillációjánál nyerik, mely sötétbarna szín, de
tartós, fa-,érc-

cinea.

Borostyánköfeny

len- és ter-

kemény

áttetsz, igen

nevezik.

p ^COOH
^«-ch<cooh

és

c'h,.cooh

Feny-

is

etilénborostyánkösav.
etilidénborostyánkösav.
Borostyánköfimisz, 1. Firnisz.
A közönséges B. elfordul a borostyánkben
Borostyánkögyanta, a borostyánkbl állítják
el tartós°olvasztás által, rendesen a borostyánk- innen a neve. Elfordul továbbá gyantákban és balhulladékot használják fel és addig hevítik, míg zsamokban, sok növényben, állati váladékokban
nyugodtan folyó tömeget nyernek. Kihlése után (húgy). Képzdik csekély mennyiségben a szeszes
fényl gyantaszer anyagot nyernek, mely ter- erjedésnél is, miért a bornak és sörnek állandó

pentinolajban oldható és a borostyánköíirnisz készítésére használják. Melléktermékül a gyártásánál borostyánksavat ós borostyánkolajat

kapnak.

Borostyánki hegység, a Magyar Alpok egy
mely Vas vmegyében a Gyöngyös és

csoportja,

Pinka folyók közt terül

el s

Hunfalvy szerint K-

szegig nyúlik orográflailag és geológiailag azon;

ban a Góborfalva ós Vágod közti mély nyereg
(503 m.) két teljesen elüt jelleg csoportra osztja
fel, melyeknek keleti tagját Kszegi hegységnek
(1. 0.) nevezhetjük. Ez utóbbi, határozott gerinces
kifejldésü hegység az inkább csoportos jelleg s
fgerinccel nem bíró, magasabb részeiben is nagy
kiterjedésben földmüvelés alá fogott s a szerpentin
nagymérv fellépése által jellemzett B.-tl lényegesen különbözik, miért is különválasztása megokoltnak látszik. A B. fbb emelkedései D.-rl
É. felé sorakoznak, s ezek a Khalom (829 m.),
Gerinczhegy (808 m.), Vöröshegy (796 m.) s tovább
É.-ra az osztrák határon túl a Schlágner Höhe
(84:6 m.) és Hutwisch (897 m.), melyek a Wechsel
hegységhez fzik. Tetemes magassága mellett is
elég
népesített hegy8ég,melyben a községek
700 m.-ig vonulnak fel a legmagasabb tetkön
szántóföldek váltakoznak a túlnyomóan fenyves
erdkkel. E változatossá^ga (bu(;küge Welt) teszi
a B.-et oly vonzóvá, miért is fleg osztrák turisták
gyakran felkeresik, különösen miután a Magyar
Turista-Egyesület vasvármegyei osztálya turistái
mvelését kezébe vette s útjelzések, messzolátók
építése (Gerinczhegy) stb. által a közlekedést is
megkönnyítette. A hegységnek nevezetes fürdi
(Tárcsa) és ásványos vizei (Góborfa) vannak. V.
ö. liibenspanger János, Vas vármegye a turistaság szempontjából (Turisták Lapja II. 1890. 303—

srn

;

alkatrésze. Elállítható a borostyánkbl száraz
desztilláció útján. Könnyebben készíthet az almasavas kalciumból, amelyet vízzel és rothadó sajttal 30— 40"-nyi hmórséken elerjesztnk, majd a
képzdött B.-as kalciumot híg kénsavval elbontjuk és a leváló gipszrl leültrált folyadékot ersen
besrítjük. A forró folyadékból, kihlésekor, a B.
színtelen és szagtalan, monoklin prizmákban kiválik. Ize kellemetlen savanykás. 182"-on megolvad és 235"- on forr; de ilyenkor részben elbomlik (B.-anlüdrid képzdik). Víz meglehetsen
(20 sr.), szesz alig oldja. Sói a B.-sók v. succináiok.

Közülök az
hatók,

alkali-f émok sói vízben

míg a

oldliatók, V.

többi

fémek

sói

könnyen

old-

csak igen nehezen

úgyszólván oldliatatlanok.

Borostyánksavas ammoniumoldat (Liquor
ammonii succinici, Liquor cornu cervi succinatus,

Eau

egy

sr.

oldata.

de Luce), egy sr. borostyánksav és
ammoniumkarbonát, 8 sr. vízzel készült

Gyógyszerül használták.

Borostyánk vára, 1. Borostyánk éB Pozsonyborostyánk.

Borostyánszöll (növ.), I. Parthenocissus.
Boroszlán (uöv.), 1. Daphne.
Boroszló. Az Árpád-korban divatozó magyaros
formája a szláv Breszláv, Bretiszláv személynévnek. Egyik marosszéki székely ágnak is B. volt
a neve.
Boroszló, kisk. Sáros vm. alsótárczai j.-ban,
(1910) 488 tót lak., trachit-kbányával u. p. Sárosbogdány, u. t. Lemes.
Boroszló (nóm. Breslau, lengyelül Wraclaio),
Szilézia porosz tartománynak, B. közigazg. kerületnek és kat. hercegpüspöknek szókhelye, vasúti
gócpont, a hajózható Oder mindkét partján, az
Ühle betorkolásánál, (i906) 470,904, (i9io) 511,891
;

;;
:
;

:;

—
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lak. Az 1907-iki összeírás szerint mez- és erd- a cseh királyok szállójául szolgált, érdekes fresgazdasággal foglalkozó 2i53, iparos (beleértve a kókkal, amelyek a császárt a hót választ<ifejedebányászatot) 108,241, keresked 52,577, háziszolga lenmiel ábrázolják; az újabban épült Goldene
ée napszámos 8301, k2ttona, pap és tisztvisel Krone nagj' árúház a Schaffgotsch-Koppitz grófok palotája; végül a Liebichshöhe, amelyrl
21,261, magánzó 37,326. A virágzóbb iparágak
gép-, vaggon-, bútor-, cipgyártás, mvirág-, gyönyör kilátás nyílik a városra és környékére.
paszománt- és luxustár^'ak készítése, a malom- kz emlékszobrok a fentebb említetteken kívül
ipar, mütrágja-. sör- és szeszgj'ártás, cement- és Blücher szobra (Rauchtól, 1827) a Blücher-téren
chamottárúkészités. A legfontOí>abb kereskedelmi a Neptun-szobor egy szökkúton a Neumarkton
cikke, bár jelent<!>ségébl veszített, a gyapjú ez- Tauentzien márványszobra a Tauentzien-tóren
után sorakoznak a gépek, szén, vas, cink, mész, III. Frigyes császár lovasszobra a Múzeum-téren
cukor, szesz és Szilézia egyéb termékei a fbb a gót ízlés Siegesdenkmal az Auguszta császárnébehozatali cikkek gyarmatárúk, petróleum, sör téren a Holtei-emlék a Bismarck-szobor (1900.
8tb. Az árúkat részben az Oderen szállítják, ame- Breuertl)aKönigsplatzon aSuarez-szobor(1896.
lyen az áruforgalom mintegy másfél millió t. Breuertl) a Ritterplatzon. Az 1813. lerombolt
B. a belvárosból ós öt külvárosból áll, amelyeket erdítmények helyét szép sétahelyek foglalják el.
az elbbitl az Oder és a Stadtgraben választ el, A közmveldési intézetek közt az els helyet
az Oderen 10 r^bb és az 1910. megnyitott, foglalja el az egyetem (1. föntebb) és a most fölSchweidnitz-külvárost összeköt új híd vezet át. állított technikai fiskola. A Museum für KunstA belváros egyes részeiben ódon külsej B.-nak gewerbe-benegj' Zsigmond magyar királytól ajánközéppontja a Grosser Ring v. Marktplatz, ame- dékul kapott hermát riznek, a magyar emaUlyen a XIV. sz.-ból való Rathhaus, amelynek leg- müvészet i'emekét; a Szt. Lélek-templomban
szebb része az egy pilléren nyugvó mennyezettel Sauer kanonok síremlékén Hunyadi Mátyás arcbiró terem a Fürstensaal, amelybsn a XV. sz. képe látható, a városház emeletén pedig címere.
óta Szilézia rendéi üléseiket tartották és amely- V. ö. Gerecze, Memlékek II. A jótékonysági intében 1741. N. Frigyesnek bódulatukat mutatták zetek száma igen nagy. A város kiadásai és bevébe tle K.-re van az 1492. felállított, négj'szög- telei 1910-re 34.626,462 márkára voltak eliráletes Staupsaule. A Grosser Ring Ny.-i oldaláii nyozva; adósságai 97 millió márkára rúgtak.
van N. Frigyesnek (1842-bl) és III. Frigyes Vil- V. ö. Luchs, B. ein Führer durch die Stadt (B.
mosnak (1862 bi) Kiss modellje után ércbl ön- 1910) Klose, Dokumentierte Gesch. u. Besclireitött lovasszobra. Jelentékenyebb épületek ezen- bung d. Stadt B. (u. o. 1780-83, 5 köt).
kívül: a székesegyház (a XII— XIV. sz.-ból, újabB., közigazgatási kerület, 13,482 km« területtel,
ban restaurálva), a Szt. János kápolnában Cranach 25 járással.
híres madonnájával, szép síremlékekkel, amelyek
Története B. városát a lengyelek alapították,
nevei: Wracislawa, W<yrtizlawa,
közt a legmvésziesebbnek Roth püspökét tart- legrégibb
ják és egy remek, hordozható és elzárható oltár- Wrodatc. Az 1000-ik év körül már egy püspökral, amely Thurzó János püspöktl való a Kreuz- nek volt székhelye és a hercegi vár eredete ia
kirche a XIII. sz.-ból nagj' kriptával, IV. Henrik visszavihetóezen idre. A lengyel elem meUé sorasziléziai herceg sírjával
a Sandkirche a XIV. kozott azután a francia, amenn>-iben vallon szár8Z.-ból, sekrestj'éjének ajtaja fölött a XII. sz.-ból mazású posztószövk telepedtek le a városban.
való képpel, amely egy elbbi templom alapítását Csak ezután köszöntött be a német gyarmatosíábrázolja a Szt. Erzsébet templom (a XIII. sz.- tás kora. 1163. 1. Rtszakállu Frigyes Sziléziát
ból, 1525 óta protestáns templom) 102 m. magas Lengyelországtól elválasztá, amidón B. az eltoronnyal, szép síremlékekkel a Mária Magdolna zött herceg, Vratiszlá^'nak tlai, Konrád és Boletemplom (a XIU. sz.-ból), a XII. sz.-ból való, de szláv hatalma alá került, kik B.-t szemelték ki
ersen megrongált kés román portáléval, a vá- székvárosul. 1241-ben a mongolok az Odera balros egyik legérdekesebb memlékével a Mátyás- partján fekv városrészt felégették. A XIII. éa
templom rokoko-ízlósben az új gót ízlés Szt. XIV. sz. folyamában a város mindinkább német
Mihály templom (Langer ters'ei szerint épült, jelleget öltött. 133-ben meghalt az utolsó herceg,
1871. szentelték föl) két nem egészen egyforma Henrik halála után a város a fejedelemségei
magas toronnyal a zsinagóga, amely a berlini együtt, mint német birodalmi hbér, János cseh
királyra szállott. János fla, IV. Károly császár
után Németországban a legszebb és legnagyobb
a Stadthaus, amelyet Stüler tervei szerint 1863. kiváltságokkal kedveskedett B. polgárságának.
fejeztek be, gazdag városi könyvtárral a királyi A huszita háborúk idején B. környéke sokat
palota, amelynek D.-i szániyát 1846. Stüler épí- szenvedett a fanatikus csehek pusztításaitól,
tette a Standehaus a városi képtárral, amelyben amiért szövetséges után nézett. És e szövetségest
is találta, ki a
a Menzel-képek a legértékesebbek az új börze Hunyadi Mátyás királyban
(Ltldecke tervei szerint 1864— 67-bl) a szüéziai várost Podiebrád György és párthívei ellenében
tartományi múzeum érdekes régiség- és egyéb sikerrel megvédebnezte. Mátyás Dompnig Henrigyjteményekkel a püspöki palota az egyetem, ket állította a B.-i fejedelemség és a városi taamely jez-^uita-kollégium volt, szép nagy aulával, nács élére, aki azonban Stein Gyöi^y, a sziléziai
hallgatóinak száma 1910-ben 2405, akik közt helytartó és Mátj'ás egjik kedvelt diplomatájának
350 teológus, 572 jogász, 414 orsosnövendék és szövetségében a város autonómiáját több ízben
1069 bölcsész a különféle egyetemi intézetek és megsértette és a tanács tekintélyét aláásta. B.
klinikák,különösen az egyetemi kön^'^•tár (390,000 falai alatt játszódott le a cseh háborúnak egyik
kötet) a Siebenkui-fürstenhaus (lOO-ból), amely legfontosabb epizódja. 1478-ban ugyanis a szövet;
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eéges Kázmér lengyel és fia, Ulászló cseli király
közös támadást intéztek Mátyás ellen, akit 60,000
ember élén B.-ban ostrom alá fogtak. Nov. 15. s 16.
békét kértek, mire Mátyás dec. 8. fegyverszünetet kötött veltik. Az olmützi béke értelmében B.
városa ugyan egész Sziléziával együtt Mátyás
birtokában maradt, de Mátyás halálának hirére
(1490) a polgárság a magyaroktól elpártolt és
Dompnigot kegyetlenül megölette, míg társa,
Stein (1. 0.) idejekorán Berlinbe szökött. 1527-ben,
II.Lajos királyunk halála után,B. egész Sziléziával
és Csehországgal Lajos sógorára, I. Ferdinánd
királyra szállott. A hétéves háborúban lotliaringiai Károly a poroszokat a város határában legyzte és a várost megadásra kényszerítette
(1757 nov. 24:.); azonban alig egy hónappal késbb Nagy Frigyes a város eltt termett és az
rséget, 21,000 osztrák katonát, fegyverletételre
kényszerítette. 1760-ban Laudon meglepetés által
akarta B.-t hatalmába keríteni, de Tauentzien
parancsnok visszaverte a támadást. 1806 dec.
7-töl 1807 jan. 7-ig a franciák voltak B. birtokában, kik bajor meg württembergi csapatokra
bízták a város rizetét. Ekkor még a kastély is
Vandamme tábornok kezébe került, ki az erdítményeket leromboltatta. 1813 febr. 3. adta ki itt
III. Frigyes Vihnos király «Népemhez» intézett
hires kiáltványát, melyben a porosz népet a
francia iga lerázására felhívta. Ezóta a város a
poroszok hatalmában maradt.
B.-ipüspökség alapításának ideje pontosan
nem ismeretes az 1000-ik évbon azonban már
fennállott. A püspökök elbb lengyel hbéresek voltak; a XIII.sz.- ban fokozatosan papi fejedelemséggé
lett a püspökség, mely 1742. a porosz király fenhatósága alá került. 1810-ben a püspök világi hatalmától megfosztatott. Midn Sedlnitzki Lipót
püspök 1840. protestáns hitre tért, a káptalan
Knauert választá utódjának, kit Diepenbrock s
1863. Förster püspök követett. Ez 1866. az Ausztria és Poroszország között kitört háborúban annyival inkább kényes helyzetbe jutott, mert mint B.-i
püspök Ausztriában is nagybirtokos állásának
örvendett. Förster ekkor a porosz sereg gyzelméért mondatott kerületében imákat, de 1875.
alkalma nyílt ezt megbánni, mert ez évben Bismarck herceg a kultúrharc folyamán öt is fel-

A

;

függesztette állásától és már elfogatását is tervezte, úgy hogy a püspöknek Ausztriába kellett
menekülnie s ott is halt meg 1881 okt. 20. Utódja
Herzog lett, aki 1887. Kopp (1893 óta kardinális)
követett.
Irodnlom. Klose, Doknmentierte QescMchte der Stadt
Breslau, 5 köt.; Pol. Jahrbüch. d. Stadt Breslau (lat.), 6 köt.
Breslau unter den Piasten, 1861; u. a., Gescliichte Schlesiens, 2 köt.; Heyne, Dokutnentierte öeschichte des Blsthums Breslau, 3 köt.; Korn, Breslauer
ürkundenbuch, I., 1870; Markgraf u. Prenzel, Breslauer
Stadtbuch, 1882; Weiss, Chronik der Stadt Breslau, 1888;
Markgraf, Geschichte Breslaus, 1888.
A magyar fennhatóság Idejére nézve fontos kútfk: Eschenloer városi
Jegyz, História Wratislawiensis 1440—79, kiadta Kunisch,
Üenkwiirdigkeiten Eschenioers címen, 2 köt. V. ö. Palacky, Über Eschenioers Geschichte von Breslau, Monatsschriften des böhmischen Museums, II., 225. és 253. old.,
és Kunisch, Eschenloer u. seine Uenkwürdigkeiten, Petz
Archiv, V., 1824; Markgraf, Die Entwickelung der schlesischen Geschichtsschreibung, Zeitschrift des Vereins für
Geschichte Schlesiens, 22 köt., 1888; Grünhagen, Wegweiser
darch die schlesischen Geschichtsquellen, 1889. Eschen-

Grünhagen,
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Johnsbach Benedek Chronik cím müve is
fontos, megjelent a Geschichtsschreiber Schlesiens cím
vállalat 12. kötetében, 1883; ez a krónika sok tekintetben
hitelesebb Eschenloer és Dlugos elbeszélésénél Kürschner,
Nachrichten über die Vorgange in Schlesien unter Podiebrad und Matthias Corvinus, Zeitschrift für Geschichte
Schlesien, VIII.; Markgraf, Heinz Dorapnig, der Breslauer
Hauptmann, u. o. XX. köt.; Fraknói Vilmos, Hunyadi Mátyás, 189J
u. a., Hunyadi Mátyás képe B.-ban, Archaeologiai Értesít, 1891. évf., 14. old. A többi irodalmat 1. a
Hadtörténelmi Közleményekben, 1890. évf., a 256—258.
old.
Kronthal B. és Wendt H., Politische Korrespondenz
Breslaus im Zeitalter des Königs Mathias Corvinus, I.
1469—1479, 1893; B. 2. köt. 1893. V. ö. Wendt, Rachfahl,
Finck és Wutke munkáit B.-ról Mátyás király korában
(Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, 1897, XX. évf.,
kívül

ioeren

;

;

;

rész, 318. old.).

III.

Boroszlói barna (rézbarna), készíthet, ha
rézvitriol és kónsavasmagnézia oldatából szénsavas káliummal (hamuzstr) csapadókot állítunk
el és a kimosott csapadékot kiizzítjuk.
Borosznó (Brusznó), kisk. Zólyom vm. breznóbányai j.-ban, (1910) 768 tót lat., vasúti megállóval; u. p. és u. t. Garamszentandrás. Az állomástól 10 percnyire fenyves szélén (392 m.) fekszik B.-fürdö, melynek épületében 100 vendégszoba van forrásainak vize hideg kénes meszes
víz, sok glaubersótartalommal csúzos és köszvényes bajok, gyomor-, bél- és májbajok ellen hasz;

;

nálják.

Borosznok,
(1910)

kisk.

265 tót lak

;

Nógrád vm. gácsi

u. p.

Nógrádszenna,

u.

j.-ban,
t.

Gács.

Boros zöld, szöllfajta, 1. Boros szöllö.
Borosztok (Bruszturck) kisk. Arad vm. borosu. p. és u. t.
(1910) 177 oláh lak.
Gurahoncz.
Borota, nagyk. Bács-Bodrog vm. bácsalmási
j.-ban, (1910) 2720 lak.
u. p. Rém, u. t. Jánoshalma.
Borotnikok, 1. Brodnikok.
Borotva v. beretva, acélkés, melynek keskeny
és ersen homorú, éles pengéje van az angol B.
pengéje vékony lemezbl készül és a fok helyére

sebesi j.-ban,

;

;

;

két

ers

acélszalagot ersítenek.

Borough

(ang., ejtsd: börro), egyjelentésü

német Burg-gal,

a

megersített
helyet jelentett, késbb aztán a törvényhatósági
jogú helységeket nevezték így. Ma közigazgatási
s eredetileg várat,

megjelölésül használják.

Borougli Courts, angol

bagatellügyi bíró-

ságok.

Boroaglt-Englisb.

(ang.) v.

Postremogeni-

túra, némely ang. bérleményeken dívó s úgy látszik szász eredet szokás, mely szerint, ha több
ttúgyermekkel bíró apa végrendelet néílíül halt
el, az ingatlant a legfiatalabb íiúgyermek örökli.
Néhol az ily bérleményeknél az a szokás, hogy a
férj ingatlanát az özvegy kapja özvegyi örökségkép s vógreudelkezési joggal, hogy fiatalabb
gyermekeirl,kiknek gondozásával meg van bízva,
jobban gondoskodliassék.

Borova, adók. Veröcze vm. veröczei j.-ban,
1270 horvát-szerb, német és magyar lak.;
u. p. ós u. t. Suho polje.
Borovac, adók. Pozsega vármegye novskai
járásában, (1900) 837 horvát-szerb lakossal u. p.

(1900)

;

és u.

t.

Rajié.

Borova hóra, Zólyomhoz tartozó primitív fürd
Zólyom vmegyében, 300 c. meleg földes forráasal.
Borovéfa (növ.), 1. Feny.

:
;

—

Borovicsi

Borrago
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Borovicsi, az ugyanily nev kerület székhelye mos fémoxiddal jellemz szín üvegszer olvaNovgorod orosz kdrmányzósíUíban, a Mszta és dékká olvasztható össze.
vasút mellett, (1897) 9-421 lak,, hajóépitéssel, cserépBorö (Bordö), a Far-öer (szigetek) egyike,
edénykészítéssel, régi kolostorral élénk gabona- Osterö ós Svinö között, 94 km» területtel, (i906)
kereskedéssel. A 8zt.- péterváriak közül B.-ben 690 lak., Klaksvig kikötvel az ÉNy.-i parton.
Borpálma (növ.), 1. Borassus.
sokan szoktak nyaralni.
BorpasztTÖzés, 1. Bormelegités.
Borovicska, 1. Borókapálinka.
Borovija ozera, 15 sós tó neve Tomszk oroszBorpatak, Nagybányához tartozó telep Szatszibériai kormányzóság Barnául kerületében a már vm.-ben, kis arany- és ezüstbányávaí.
legnagyobb a Malinov e tavakból évenkint 1 milBorpince, 1. Pince.
lió pud sót nyernek.
Borprés, 1. Borsajtó.
Borr. a skand. mitológiában Odinföistenatyja,
Borovita, adók. Zágráb vármegye glinai járásában, (1900) 283 horvát-szerb lakossal u. p. Maja, Bur fla.
Borragínaceae (Érdeslevélüek, növ.), a kétu. t. Glina.
Borovo, adó- és politikai közs. Szerem vm. szikek forrtszirmú családja a Tubiflorae sorovukovári j.-ban, (i9oo) 2021 horvát-szerb lak.; zatban. 1550 faja van s ezek fkép a mérsékelt
vasúti állomás, táviróhivatal, u. p. Vukovár. B. és a tropikus vidékekre szorítkoznak. Legnagyobb
számban a Földközi-tenger vidékén vannak.
állítólag a régi Titoburgum helyén fekszik.
Borovszk, az ugyanily nev kerület székhelye Egy másik, kevésbbé gazdag gócpontjuk KaliforKaluga orosz kormányzóságban, a Protva mel- nia és környéke. Viráguk kétivarú, rendesen suvitorlavászonkészítéssel, garas és 5 tagú. A párta csöves vagy tölcsélett, (1897) 84r07 lak.,
;

;

;

;

élénk kereskedéssel. Közelében

hasábjai többnyú-e csillagszeren kiterülök,
torkában a porzókkal váltakozva torokpikkelyek
Borovszky Samu, a filozófia doktora, a M. Tud- vannak. A magház fels állású, eleinte 2 üreg,
Akadémia levelez tagja és irodaigazgatója, szül. késbb 1—1 választófallal 4 részre különül s
Bácsordason (elbb Karavukova) 1860 okt. 25. mindegyik részbl egy-egy makkocska fejldik.
Történelmi és magyar irodalmi tanulmányait a A bibeszál e 4 rész között ered, bibéje egyszer
budapesti egyetemen végezte s 1882. lépett az V. kétágú. Egyéves v. ével, többnyire érdessziH
Akadémia szolgálatába. 1908-ban a Magyar Tör- füvek, ritkábban félcserjék v. fák váltakozó pálténelmi Társulat titkárrá választotta. Történelmi hátlan levelekkel. Viráguk egyenkint, v. féloldaértekezései különösen a magyar störténet és a las, teljes kibontakozása eltt begöngyölt kunnépvándorlás korát tárgyalják. Fbb munkái
korvirágzatokban álló. A B.-nak közönségesebb,
A honfoglalás története (a müveit közönség szá- hazánkban is elforduló génuszai: Alkanrui{womára, 1893) Csanád vármegye története 1715-ig sító), Anchusa (atracél), Cynoglossum (ebnyelv(I. köt.,
1896. II. köt. 1897);
népvándorlás f), Symphytum (nadályt),^/w'Mm (kígyószisz),
kora (A Nagy Képes Világtörténet IV-ik kötete) Myosoti^ (nefelejcs) stb. Az utóbbi génusznak
és

kertészettel

van az 1477.

res

;

alapított Pachnutij-féle kolostor.

;

A

Szendr vára

(1908); Borsod vármegye törtékötet 1909); Karácsonyi János dr.-ral
kiadta a váradi regestrumot Az idrendbe szedett
váradi tüzesvaspróba lajstrom (Budapest 1904)
eímen. Szerkeszti a Magyarország vármegyéi és
nete

(I.

pleisztocénkori fosszilis maradványai is ismeretesek, más B. maradványok azonban kérdésesek.

Borra{>:o L./borágó, báránynyelv, növ.), a
Borragínaceae (Érdeslevélüek) család génusza,
melyek 3 faja a
városai cím illusztrált vállalatot, melybl eddig mediterrán vidé18 kötet jelent meg, valamint A nagy francia ken honos. Egyforradalom és Napóleon c. nagy történelmi dísz- éves vagy ével
munkát. Munkatársa e Lexikonnak is.
füvek váltakozó
BoTOvrBkY,Li(dimg í/r«6'/, Németország egyet- levelekkel, laza
len ev. érseke, szül. Königsbergben 1740jün. 17., kunkorvü'ágzatmegh. 1831 nov. 9. Tábori lelkész volt, azután vá- tal, kemény szrosi lelkész lett Königsbergben. 1809-ben f- rökkel. A B. offiegyházi tanácsos, 1812. fszuperintendens 1816. cirudis L.-t (kerti
püspöki, 1829. ev. érseki címet kapott. Legkivá- B., 1. az ábrát)
lóbb müve Biographie Kants (1814). III. Frigyes szép kék V. rózsaVilmosnak kedves udvari papja volt. V. ö. K. szín virágaiért
Benrath, Erzbischof B. u. das preuss. Königs- Németországban
paar (1907).
gyakrabban terBóroxid V. hórtrioxid, anhidrobórsav, BjO,. mesztik nálunk
A bómak csak ez az egy oxidja ismeretes. Képz- kevésbbé. Fiatal
dik a borból, ha azt oxigénben elégetjük, ügy levelét és virágát
készítik, hogy bórsavat (HgBOg) ersen hevítenek, apróra vagdalják
miáltal az a vízvesztés folytán B.-dá alakul. Me- s uborka ízíí salárev, üvegszerü tömeg. Csak igen magas hmértául használják.
Kerti bomgo.
séken illan el és ezért a különben nálánál erösebb Régebben gazdag
savakat az izzításkor vegyületeikbl kizi. így salétromsavas kálitartalma miatt hsít gyógya szulfátokat és nitrátokat B.-dal izzítva, azok szerül (herba et flores borraginis) használták gynborátolíká alakulnak. Vízben való oldásakor sok ladás ellen. Virága az ecetet kékre festi; borfejldik, mivel azzal bórsav%'á egyesül. Szá- szesszel szép kék festéket ad.
;

:

;

h

;

Borravaló

Borromeus nvérei
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Borravaló, kisebb összeg jutalom, amelyet
szolgálattételekórt a rendes fizetésen felül pin-

ki.

céreknek, cselédeknek, kocsisoknak stb. szokás
adni. Eredetileg bizonyosan az elnevezésében
meghatározott célra adták, de most a pincéreknek egyik fö keresetforrása, úgy hogy néhol
még fizetnek is azért a helyért, ahol jó B.-ra van
kilátás. Ujabb idben többször megpróbáltak mozgalmat indítani a B. ellen, de eredménytelenül.
Jogilag a B. nem indokolható. V. ö. Ihering, Das
Trinkgeld (5. kiad. Braunschweig 1903) Josef,
a Das Recht c. folyóiratban (1905).
Borreria G. F. W. Mey (növ.), a Rubiaceae
(öalaj-félék) család génusza, melynek 100 faja
a két félgömb meleg vidékein van elterjedve, a
legtöbb Dél-Amerikában él. Egyéves v. ével füvek V. félcserjék. A délamerikai B.capitata{Rmz
et Pav.) DC. és a B. poaya (St. Hü.) DC. gyökere (poaya) igen ers hánytatószer. A B- centranlhoides Cham. et Schlecht. gyökere Uruguayban szintén orvosságul használatos.
Borrév,kisk.Torda-Aranyosvm.toroczkóij.-ban,
(1910) 347 oláh lak., posta- és telefonhivatal. B. a
Jára völgyének az Aranyos völgyével való egyesülésénél, gyönyör, vidéken fekszik. A torda-abrudbányai útból itt ágazik ki a Jára- völgyi és a
toroczkó-nagyenyedi út; azért élénk a forgalom, s
fleg a fakereskedés jelentékeny. Az Aranyos B.-i
szorosa, mely Várf alváig tart, regényes szépség
a folyó zajongva tört utat a hegyeken keresztül,
melyek groteszk alakú sziklákkal (Csergökö, Sugókö. Borostyánk, Leánykak) kisérik folyását.
Borri (Borro, lat. Burrhus), Giusep'pe Francesco, hírhedt olasz próféta, alchemista, csodadoktor, sztü. Milanóban 1627 máj. 4., megh. 1695
aug. 20. Rómában jezsuitának nevelték, idejét
leginkább alchemiai tanulmányoknak szentelte és
állítólag isteni sugallat folytán, hivatva érezte
magát arra, hogy Isten országát a földön megteremtse. Az inkvizíció ell Milanóba, innét
Strassburgba menekült, ahol mint csodaorvos
nagy feltnést keltett. Midn Amsterdamban leleplezték, Hamburgon át, hol Krisztina svéd királynvel összeköttetésbe került, Dániába szökött, hol III. Frigyes királyt óriási pazarlásra
csábította, kinek halála után Konstantinápolyba
akart menekülni, de útközben Morvaországban
elfogták ós 1. Lipót császár kiszolgáltatta a pápának. Miután eretnekségérl hit alatt lemondott, 1672. az Angyalvárba csukták.
La
chiave del gabinetto del Cavagliere G. F. B. (Köln

Borro, Giuseppe Francesco, 1. Borri.
Borromei Károly, szent, 1. BorromeoBorromei-szigetek. Négy sziget a Lago Maggioreban Észak-Olaszországban. Neveik: Isola
Bella, Isola Madre, dei Pescatori és Isolino di San
Giovanni. Az els két kopár sziklából álló szigetet a XVII. sz.-ban Vitaliano Borromeo herceg,
term földet hordatván rájuk, parkká alakította
át és azután pompás kastélyokat építtetett rajok.
Buja, csaknem trópusi növényzetöknél és azon
gyönyör kUátásnál fogva, amelyet nyújtanak,
sokan szokták felkeresni. Az Isola Bellán épült
kastélyban képtár és egy kápolna van a Borromeók

;

Hannovernek Poroszországba való bekebelezése után a porosz urakházába hivatott.

síremlékével.

Borromeo (Borromaeus),

olasz grófi család.

A

Lago Maggiore körül s É.-i Olaszországban nagy
javadahnai voltak. 1. B. Garlo (Szent), B. Gilbert
s Medici Margit fia, szül. Arénában 1538 okt. 2.,
megh. 1584 nov. 3. Páviában tanult s 1560. anyai
nagybátyja, IV. Pius pápa alatt apostoli ítélmester, késbb bíbornok s milanói éi-sek lett.
Javította a kolostorokat és iskolákat, az oktatást
a barnabitáknak s az általa alapított Szt. Ambrózius ostyásoknak adta át, az erkölcsök emelése
céljából szigorú egyházi fegyelmet gyakorolt, mi-

sokaknak, különösen a humüiátoknak gyvonta magára s akik ez okból merényletet követtek el ellene, mely azonban nem sikerült.
1570-ben alapította Svájc számára a holvét kollégiumot Milanóban s a 7 katolikus kanton arany
V- borromei szövetségét a kat. hit védeknezésére.
A szegényeknek általában nagy jótevje volt.
1610-ben a szentek közé iktatták; emléknapja
által

löletét

nov. 4. Emlékére Arona mellett óriás méret
szobrot állítottak fel. Harmadik centenáriumát
1910. fényesen megünnepelték a milánóiak s velük ünnepelt egész Olaszország. Ezen jubileuma
alkalmából adta ki X. Pius pápa híres Borromeusenciklikáját, amelyet a protestánsok sértnek
találtak magukra nézve s amely nálunk is, de
legkivált Németországban sok elkeseredett rekriminációra szolgáltatott okot. V. ö. Sala. S. Carl.B.
(3 k., Milano 1857-61) Sylvain, S. C. B. (Briigge
1884) Camenisch. K. B. u. die Gegenreform. in
Veltlin (Chur 1901) B., S. Carlo nel terzo centenario della canon. (Milano, A. Bertalü et Co.,
;

;

;

1910-11).
2. B. Frigyes, az elbbinek öccse, szül. 1564.,
megh. 1631., bíbornok s 1595— 1631-ig milanói
1681).
érsek volt B. alapította 1609. az ambrózi könyvBorries, Wilhelm Friedrich Ottó, gróf, hanno- tárt. Manzoni az I Sposiban úgy róla, mint nagyveri államférfiú, szül. Dorumban-bau 1802 júl. bátyjáról valóságos dicshimnuszt zeng.
30., megh. CeUében 1883 máj. 14. 1851 nov. 1852
Borromeus-egyesület, kat. egyesület jó könyápr.-ig és 1855— 62-ig belügyminiszter volt és vek terjesztése céljából. Alapították 1844. Reiegyúttal a reakció éltet lellíe. A német egység- chensperger Ágoston, Dieriuger F. X. és mások,
nek is esküdt ellensége volt és a második kamará- székhelye Bonn. Eddig mintegy 4 milUó márka
ban (1860) azt merte hangoztatni, hogy nemcsak érték könyvet osztott szét és 2000 könyvtárt
a fejedelmeket, hanem még a külföldi hatabnakat tart fönn. Tagjainak száma 100 ezer. 1903 óta
is fel kellene szólítani a német egység megakadá- kiadja a Borromeusblátter e. folyóiratot. V. ö.
lyozására. Ez a nyilatkozat egész Németország- Jubileumsschrift (1895).
ban nagy vihart keltett, György király mindazonBorromeus-enciklika, l. Borromeo.
által miniszterét grófi rangra emelte. 1863-ban
Borromeus nvérei, estivali Epiphane Lajos
megválasztották az els kamara tagjának, 1865. által 1652. alapított nszerzet, ingyenes iskolák
pedig a király az államtanács elnökévé nevezte felállítása, kórházi szolgálat s a szegények ápo-

Fmve

:

;

;
:

-
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lása céljából. Fhelyük Nancy. B néven létezik indiai -maláji terület, de a trópusokon mindenütt
több kongregáció és pedig Trierben, Prágá- termesztik. Dugványról szaporítják és venyige
ban Ó8 Trebnitzben (Szilézia). V. ö. Hohn, Barin- módjára, gyérlombú fákra v. pedig alacsony póznákra eresztik föl. Már egyéves korában is gynherzige Sehw. v. hl. Kari 1652—1900 (1900).
Borromini, Francesco, olasz építész, szül. Bis- mölcsözik, élte 5-ik évétl 20-ig évenkint 4—5
scneban, Como m., 1599 szept 25., megh. 1667 aug. kg. bogyót terem, azután lassacskán elernyed.
2. Eleinte szobrászatot tanult, 1615. Rómába ment Termését éretlenül a virágf üzór gerincérl lepörÓ8 a Szt. Péter templom építésénél segédkezett getik, a napon vagy enyhe kemencében szárinak,
Maderna, majd Bernini vezetése alatt, kinek utóbb nüre megfeketedik és összeráncosodik. A magleghevesebb és legkiválóbb vetélytársa lett. A vában foglalt terpentinszerüolaj (IVo) okozza zapái;ák a megbízások hosszú sorával látták el B.-t, matját íze pedig a
8»/o piperintl (C^HuNOj)
kinek eredeti fölfogása, hatásos mvészete fölt- van, melyet az alkohol fölold és prizmás krisnést keltett. Legkiválóbb müvei San Carlo allé tályokban hagy meg. Kémiai hatása semleges
quattro Fontane, San Filippo Neri oratóriuma a de kálUugos fzetébl az ersen bázisos piperidin
S. Maria in Vallieella templom mellett, az egye- (CjHijN) és a piperinsav (C,jHj(,0^) külön válnak
tem (Sapienza) épületének átalakítása és a S. Ivo ki. Az utóbbit káli-szupermanganáttal piperonállá
templom hozzáépítése, a S. Giovanni in Laterano (CgHgOj) változtatják át, amelyet heliotropin nébazilika helyreállítása és a bárok mvészet szellemében való átépítése, a Palazzo Falconieri átalakítása (valamennyi Rómában) stb. B. önkényesen, de rendkívül szellemesen változtatja az épí-

még

:

;

2—

:

tészet hagyományos formáit hajlott vonalú homlokzatokat, megt<Jrt ormokat alkalmaz alaprajzai
szeszélyesek, megkapok az építészeti tagok erós
plasztikájával festi benyomást idéz el. Bernini
mellett B. az olasz barok-mvészét legkiválóbb
mestere.
Borron, Elte és Róbert, 1. Francia irodalom
(középkor).
Borrow, George, angol író, szül. 1803 júl. 17.
:

;

;

East Derehambon, megh. 1881 júl. 29. OultonIfjú korában bolyongó életet élt, cigányok között is. Majd teológiát tanult mint az
angol bibliatársaság ügynöke beutazta Európát,
st Afrikát is. Fkép a cigányok életével és nyelvével foglalkozott. Munkái The Zincali, or an
account of the gipsies of Spain (1841) The Biblo
az önéletrajzszer Lain Spain (1848).
vengro, the scholar, the gypsy and the priest
(1851). Cigányszótára volt utolsó közzétett mve:
Romano Lavo-Lil (1874). Müveinek összes kiadása megjelent 1888. V. ö. Kru^yp W. J., Life,
writings and correspondence of (i. B.
Borrowdale (eótsd: bon-ódéi), festói szépségérl
hires völgye a Derwentnek Angolországban, Cumberland grófságban, 2 km.-re Keswicktl.
Borrowstotumesstejtsd: borÓ8itoanes«)V.Bo'n€S5,
kikötváros Linlithgow skót grófságban, a Firth
of Forth D.-i partján, (i9oi) 9100 lak., szénbányákkal, halászattal, agyagedénykészítésseL Antoninns falának maradványaival, melyeket Grahams Dyke-nek hívnak.
Bors (Piver L., oöt.), a Piperaceae (Borsfélek) család génusza, meljTiek 600 faja trópusi
vidókekre szorítkozik, különösen nagy menynyiségben Amerika tropikus részein, az indiai
szigeteken, Kelet-Ázsiában, Japánig. Afrikának
arányig kevés faja van. Cserjék, néha kapaszkodók, ritkán fák. Levelük osztatlan, 3 5ferü.Viráguk rendesen egyivarú, tömött, vast^gerinc
füzérben álló. Termésük b<^yó. Legnevezetesebb
faja a fekete, kerek, közönséges B. (P. nigrum
L.) felmászó szára legföljebb hüvelykujj vastagságot és 5 m. magasságot ér el. Bogyója a közismert B. Küls, sötét héjától megfosztva fehér B.
néven ismeretes a kereskedelemben. Hazája az
ban.

;

:

F mve

;

—

;

Kabébft-bors.

ven illatszerül használnak. Fpiacai Európában
London, Amsterdam és Hamburg legkitnbb a
malabár-B., közepes fajtája & szinaapuri és pinang B. ; a hollandi v. batátnai B. a legsilányabb.
A kubéha-B. (P. cubeba L. fll. Cubeba officinalis
Mig.) hazája, mint az elbbié Nyugot-Indiában
termesztik. Bogyója kubébakámfor tartalmú,
éterikus olajat, továbbá kubebint, kubébasavat és
gyantát tartalmaz. A njTigatafrikai P. guineense
^hum. bogyója az ú. n. asanti-B. A Sandwichszigeteken található P. methysticum Forst gyökerét rágják s kókusztejjel együtt az ava vagy
káva nev részegít italt szolgáltatja. A P. betíe
L. (bételbors) levelét Indiában az arékadióval rágják a benszülöttek (1. Betel). A P. longum L.
(indiai-maláji terület) és a P. offkinariim (Miq.)
DC. (Szundaazigetek) termésfüzére az ú. n.
hosszú-B. A délamerikai P. angustifolium Roiz
;

;

;;
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Európában is használt fólia ma- birtokait kapták adományba. Tamás fiai hatalmas
Magyar, spanyol, török-B. a. m. paprika oligarchák voltak, kik negyedfél évtizeden keresz-

et Pav. levele az
tico.

tül, Kún László, III. Endre s az interregnum ko0.).
Bors, nagyk. Bihar vm. mezökeresztesi j.-ban, rában s Eóbert Károly uralkodásának els szaká(1910) 1291 magyar lak., vasúti állomás, posta- és ban a legelkelbb szerepet vitték Magyarország
telefonállomás.
történetében. Tamásnak hat fla volt: Roland
Bors {Borsu,Bars),í. Anonymus szerint a hon- több ízben erdélyi vajda 1282—96 között (1. Rofoglalókhoz csatlakozó Bünger kún-kabar vezér land); István, 1284. fpineemester, 1285. szatmári
fia, a borsódvmegyei Miskócz-nemzetség se, kit a
fispán, megh. 1294 eltt a szereplése kezdetén
hagyomány úgy emleget, mint aki a Lengyelor- Jababnak nevezett Kopasz néiáoT{l.Kopasz nádor);
szág felé es határ megersítésével volt megbízva. a Vooknak is nevezett László, ki 1307. még életNeki tulajdonították a zólyomi földvár fölépíté- ben volt, de azontúl nem fordul el Beké bihari
sét is.
fispán (1. alább) és az 1304. elesett Jawos(l. alább).
2. B., egy XI. sz.-beli vitéz, ki Nándorfehér- Egy másik ág Erdélyben vert gyökeret. Ebbl való
vár ostrománál tüntette ki magát, midn Géza az Iklódy-QsalékdL se, László fla Szentmártoni
és László hercegek a várat bevették.
László, 1292. erdélyi vajda; 1306. a dobokavár3. B. comes 1129., midn a gyermektelen IL megyei Poklostelek birtoka miatt Mikud bán fiaiIstván betegen feküdt Egerben, föllázadt és ki- val pörösködik. Szintén ezen ághoz tartozik
rállyá kiáltatta ki magát. Valószínleg valame- Szentpáli Rudolf fla Gyula, a novaji és kolozslyik Árpádházbeli leánynak volt a íla. Ugyan- szentpáli Szentpály -caalM se,
A B. harmaekkor egy Iván nev fúr is pártot ütött a király dik ága megmaradt si székhelyén, Békésben
ellen, ki azonban mindkét lázadást elnyomta. ebbl való Apaj vagy Opoy ispán, kinek fiai MikIvánt lefejeztette, B.-ot pedig örökre számzte. B. lós, Ugod, János és Borsa 1323 körül említtetnek
Görögországba futott, hol nyoma veszett. V. ö. Miklós fla János és Borsa fla István fölveszik a NaLovcsányi, Adalékok. Századok (1886., 425 — 6. dányi nevet s ivadékai a ma is virágzó Nadányilap.) Unokája lehetett 4 B. comes (1194—1237), családot alkotják. V, ö, Wertner M., A magyar
Domokos bán fia ós Vélek bán (dux) veje, ki a nemzetségek. 123. Századok, 1888. Turul. 1892
Miskolcz-nemzetségbl származott s rokonságban Békés vmegye tört. társ. évk. XI. Karácsonyi
állt IV. Béla királlyal, utolsó tagja volt a B. -csa- J,, Magyar nemzetségek,
ládnak, s 1237. táján hunyt el. A B. név a török1. jB., Beké (Beké neve a Benedek név rövitatárságtól került hozzánk, hol a Barz (a. m. tig- dítése). Testvéreivel együtt I. Károlynak legris, párduc) nagyon el volt terjedve.
buzgóbb híve és a trónra segítje. 1304-ben részt
Borsa, 1. kisk. Bihar vm. mezkeresztesi j.- vett a cseh hadjáratban. 1307-ben krónikáink
ban, (1910) 1174 magyar lak., vasúti állomás, szerint
kisérte Ottó királyt Erdélybe, de nem
postahivatal és telefonállomás.
2. B. (Kolozs- volt valódi híve, mert csakhamar otthagyta ós I.
horsa), kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ban, (i9io) Károlynak Buda elfoglalásában segített. 1308-ban
2338 oláh és magyar lak., postahivatal és tele- részt vett a pesti királyválasztó gylésen s ugyanfonállomás,
3. B., nagyk. Máramaros vm. akkor már a királyné tárnokmestere (1302. bihari
visói j.-ban, a Borsa és Vissó mellett, (i9io) 1571 és békési fispán), 1315. pedig királyi tárnokmesházzal és 9332 lak., 1900. volt köztük 403 ma- ter. Ezt a hivatalt nem sokáig bii'ta, mert a kögyar, 1979 német és 5251 oláh, hitfelekezet sze- vetkez évben föllázadt s jószágainak egy részérint 5392 gör. kat. és 1972 izr.
van posta- vel hivatalát is elveszte. Lázadása eltti. Károly
és táviróhivatala, takarékpénztára és hitelszö- adományából birta Nyaláb várát és Nagyszllst
vetkezete rengeteg határa (47,482 ha.) ezüst-, (Ugocsa vm.). 1326—34 között halt meg. Hist.
arany-, vaskó vand-, ólom- és rézércekben bvel- Hung. Fontes Dom. Anjoukori okmánytár (Százakedik, melyeket a B.-hoz tartozó Borsahánya dok 1888).
telep (751 lak.) határában bányásznak. A teleptl
2. B. János. Az 1304-iki cseh hadjáratban a
1 órányira 820 m. magasságban a Csiszla völgy- bihari csapatok vezére volt (s ezért dux ante silben elhagyott vasbánya torkolatából fakadó Sán- vamnak írják). A kunok visszavonulásakor ö is
dorforrás mint kitn égvényes konyhasós vasas- velk jött, de Albert német király 4000 könny
savanyúvlz újabban nagyobb gondozásban része- lovast utánuk küldött s ezek Németóvárnál (Béea
sül s jól töltve jön forgalomba a forrás tulajdo- és Hainburg közt) okt. 20. megtámadták és megnosa B. község. B.-n felül, a Tatárhágón a buko- verték a visszavonulókat. Az ütközetben B. is elvinai határ közelében 1717szept. 14. 15,000 tatár esett (Pör. Csák Máté 59. 1.).
veszett el a magyarok fegyverei alatt; emlékBorsabánya, 1. Borsa 3.
oszlop jelöli a helyet.
4. B., kisk. Pozsony
Bor sajtó. A megzúzott szöllö vagyis a törkövm., most Nagyborsa, (1. o.)
lyös must levét, miután egyrésze róla lecsurgott,
Borsa (Barsa). A leghatalmasabb Árpád-kori arra való sajtókban szokták kisajtolni. Többféle
magyar nemzetségek egyike, ósi javai Békés- sajtó van, amelyeknek nagysága, szerkezete s
ben és Biharban, a Sebeskörös és Berettyó közt mködése szerint munkaképessége is változó.
terültek el s ezenkívül voltak a nemzetségnek
BoTBa.vijia.\n (Magyarújfalu), kisk. Kolozs vm.,
Erdélyben is birtokai törzshelye Békés vmegye (1910) 935 lak.
B.-i részében volt B., késbb pedig a biharvárBórsav (&orrta?5ay^,HgB03, mint Sassolin egyes
megyei Adorján vár. A XIII. sz. dereka táján élt vulkánok gázaiban, fleg azonban az egyes heBarnabás, kinek két fla Tamás ós János íiaikkal lyeken a földbl eltör gzökben (sofflona) foregyütt 1279. Kún Lászlótól a htlen Kányi Tamás dul el. Ilyen gzök fleg Olaszországban, Káli(1.
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;
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a folyadék lebocsátására
24 óra leforgása után ezen lagona vize
gipsz, magnéziumszulfát, animoniumszulfát stb.
mellett O'b"!^ B.-at tartalmaz. Ez az oldat a derít
kádakba kerül és hosszabb vezetéken keresztül a
bepárologta tokba jut, melyet a sofílonák melegével he\'ítenek. A bepárologtatóból újra derít
kádba, majd tartányokba vezetik és végül a krisszolgál.

Bagnéres de Luchon Bexi sósforrásokban és a
tengenlzben).
Toscanában.Volterra és Massa Marittima közt
elterül vidéken, mely kb. 20 km*, sok helyen
;

vízgz
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Nevadában és Kaukázusban fordulnak megtöltik; cd facs

A

B. bázisokhoz kötve elfordul a különböz
ásvány\izekben (Aix, Wiesbaden, Aachen.Vichy,

elö.

—

tódul ki (sofflona),

mely

B.-at tartalmaz.

Ahol xizzel telt mélyedésbl tör el, ott a vizet
iszappal keverve magasra felvetik az eltör gzök. Az ilyen gzöktói átjárt természetes v. mesterséges vízgyjtket lagonáknak nevezik. A sofflonák heljliket változta^a nagy területeket elpusztítanak és sok helyen süppedékek keletkeznek, amennyiben a gzök által képzett üregek beomlanak. E srözök vízgzt, szénsavat és nitrogént
tartalmaznak fötömegükben és kis mennyiségben
állandó alkotó részük az oxigén és kénhidrogén
ha cseppfolyós állapotúak, akkor 0*1 "/o B.-at,
ammóniát, szénsavat és kénvegyületeket tar-

A bóruY

tályosítóba jut. Az itt nyert nyers B.-at újabb kristályosítással és csontszénnel való kezeléssel tisz-

Melléktermék gj'anánt ammoniumszulfáAz utóbbi évekig Toscanában csak
a természetes sofflonákat használták ki, most már
azonban mesterséges méljiurásokkal fokozzák a
B. -termelést. A mesterséges fúrásokból kitóduló
gzöket azután földfeletti csvezetékekben tovavezették jól szerkesztett elnyelet tartányokba és
a gzök melegét felhasználták azoJ dat racionális
bepárologtatására. Az itt nyert kondenzvlz a
B.-nak csak gyenge oldata volt. A fúrólyukakból a
títják.

tot nyernek.

nyerése a toscanai lagonAkból.

nyomás feünent 7—9 légköri nyomásra is. A gzök

A forró repedésekben a sofílonákból
kénkristályok, kristályos B. (sassolin), B.-as mész
(hidroborokalcit), B.-as ammónia (larderellit) és
B.-as vasoxid (l^oiút) válnak ki. Monterotondo
mellett van egy kis tó, meljTiek fenekén több forrás és sofflona tör el és ezen tónak a vize 0-2<*/o
B.-at tartalmaz. A földbl eltör B. valószínleg
B.-sók és vízgz bomlási terméke. A B. sói renkiterjedesen a sofflonák környékén lev
dés ksóhegj'ségekben is elfordulnak. A B. keletkezésének magyarázata ezen sofflonákban az,
hogy nem valami nagy mélységben ezen helyeken
nagyon magas hmérséklet uralkodik és ha a tenger vizB ide eljut, akkor vízgz keletkezik, mely
a B.-sókat megbontja. Az ammóniát a tengervíz
szerves anyaga, a kénhidrogént pedig a kénsav
talmaznak.

melegét kazánok ftésére is felhasználták, hogy
a sziikséges gépeket hajtsák és ISOé óta a jól csövezett fúrólyukakból kiáramló gzt közvetlenül
alkalmazzák gzgépek hajtására. A di Piazza
Anna-i fúrólyukból óránként 29,000 kg. Aózgöz ömlik ki, ami könnységgel adna 3000 lóert. A
Lagoni-ban nyert folyaiék 1000 sr. átlag 4— 4' 15
sr. B.-at és 076— 17 sr. kénsavas ammóniát tartalmaz. Ezenkívül tartalmaz még kénsavas nátriumot, kénsavas magnéziát, kénsavas vasat,
mangánoxidot, gipszet és kis mennyiségben szerves anyagokat. A folyadék nagyon lapos, 80 1 16
m. hosszú ólomedényen (mely gzzel van ftve és
válaszfalakkal a folyadék útja még meg van

n^y

—

hosszabbítva) folyik át, ami által egyúttal derítve
is lesz. A folyadék innen a töményít kazánba
jut, ahol a kristálykéreg keletkezéséig lesz bepárologtatva. A bepárologtatásnál az oldatot nem

sók szolgáltatják.

A B.-at kisebb mennyiségben a Vulcano-sziget
kráterébl (évente 2500 kg.) és Toscana softtonáiból nyerik. A hasadékok fölé a, melyekbl a gzök
eltörnek (1. az ábrát) vagy a furóljTikak fölé
mesterséges lagonákat készítenek, falakat építenek b köröskörül s ezt 2 m. magasságig vízzel
Rtvai .Va^ Lejcrkona.

III.

Wt

i

I

I

i

szabad a fon'ásig felhevíteni, mert különben a
vízgzzel a B.iselszáll. A kristályosító edényekbl,
ahol a B. kiválik, az anyalúgot többször visszaviszik a bepárologtatóba, ezt addig ismételik, amíg
57
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eltör gzök 100— IQO"

—

Borsevk

hmérséklettel és borax) NaBOs-|-4H20 keletkezik, ha boraxot
hidrogénperoxiddal marónátron jelenlétében kelúg elegend mennyiség kénsavas ammóniát zelünk. Ez színtelen, levegn állandó por, melytartalmaz. A nyers B., mely 80— 82«/o B.-at tar- nek a fény nem árt és ha lassan szárítjuk és hetalmaz, részben mint ilyen kerül a forgalomba, vítjük a levegn 100" C-ig nagyon állandó 50 s.r.
részben pedig ugyanott tisztítják és boraxra fel- közepes hmérséklet vízben oldható, ez az oldat
dolgozzák. A nyers B. után visszamaradt anya- azonban 24 óra alatt megbomlik.
A borax és B. árcsökkenésével karöltve járt
lúgot oltott mésszel hevítik és a felszabaduló
ammóniát kénsavban felfogják és mint kénsavas ezeknek a kiterjedtebb alkalmazása is. A B. rothadást gátló anyag, használják borax, üveg, zoammóniát értékesítik.
A toscanai B. és a kevés tibeti tinkal fedezte mánc, üvegmáz készítésére, mosásra, kelmenyoa világszükségletet mindaddig, míg Kaliforniá- másnál, seUak oldására, ömleszt anyagnak, mesban és Észak-Amerikában B. -tartalmú ásványo- terséges drágakövek készítésére, gyertyabelek
kat és boraxtavakat nem fedeztek föl. Újabban impregnálására, az arany színezésére, vas és acél
Kis-Ázsiában Suzurlu mellett Panderma kiköt maratására, B.-as mangánoxidul és guignet-zöld
közelében nagy kiterjedés bórmészásványt ak- elállítására. Mint gyógyszert régebben nagyfokú
náznak ki, mely ma a világszüksógletnek nagy láz esetén, idegbajok és görcsök ellen használták,
részét fedezi. A Stassfurt közelében kis mennyiség- újabban inkább csak antiszeptikum gyanánt haszben elforduló magnéziaboraxot (stassfurtit) szin- nálják. Belsleg alkalmazva csak ismételt és natén feldolgozzák. 1902-ben a B.-tartalmú ásvá- gyobb mennyiségek okoznak ideges bántalmakat.
nyok termelése a következképen oszlott meg az Kisebb, de állandó mennyiségek hatására nézve
Egyestil^Államokban, Kaliforniában, Oregonban különböz nézetek uralkodnak, mint élelmiszer50,000 tonna; Chileben 15,000 tonna; Peruban konzerválószer Németországban meg van tiltva.
Sói közül a legfontosabb a borax (1. 0.).
5000 tonna Bolíviában 1500 tonna Kis-ÁzsiáBórsavas mangánoxidul (MnBO^), elállítható
ban 12,000 ós Stassfurtban 200 tonna. Olaszország termelése stagnál és 2500 tonnát termelt, olyképen, hogy meleg borax-oldatba mangánklorür-oldatot, öntünk, amidn a B. leválik. A B.-t
a tinkal behozatala 160 tonnára csökkent.
A B.-at 1702.Hombergkészitetteaboraxból el- a szikkativ készítéséhez használják.
Bórsavas nátron, 1. Borax.
ször és sedativ sónak nevezte, a toscanai soffionáBórsavsók ("öoraíoA;^, találhatók a természetkat 1777. Höfer fedezte fel és 1815. alapították
az els gyárat a B. nyerésére. Larderel 1828. ben is ásványalakban és elállíthatók mesterkezdte kihasználni a sofflonák melegét bepárlásra séges úton is a bórsavnak különféle bázissal való
és a B. szárítására. 1854 óta pedig Olaszország- közömbösítése által. A legtöbb B. a tetrabórsavban Durvái kezdeményezésére mesterséges soffio- ból HjB^Oj-bl vezethet le. Nehezen oldhatók,
nákból nyerik a B.-at A B.-nak ismeretes formái azonban egy sincs, mely oldhatatlan lenne, minek
folytán a B. oldatából tökéletesen kiválasztani
a BjOg-ból, a bórtrioxidból vezethetk le.
nem tudjuk. A bórsavnak alkálisói könnyen
BjOg -1- 3H3O
2H3BOS orto-B.
oldhatók, alkalikus kémhatásnak és a hígított ol2HB0g meta-B.
BaOj -4- HgO
datai fémsó-oldatokból nem B.-at, hanem fémhidH^B^Oj piro-B.
2B,03 -f H3O
roxidokat választanak le. Ha a B.-at kénsavval
A legismertebb és legfontosabb az orto-B. vagy megsavanyítjuk és alkoholt öntünk reájuk s az
közönséges B., színtelen, szagtalan, zsírostapin- alkoholt meggyújtjuk, akkor zöldes lánggal ég
tású, fényes, gyengén kesernyés és undorító íz savanyú oldatai a kurkuma papirost megbarlemezkéket alkot; fajsúlya 1-435 15"C.-on, 25 sr. nítják. Az összes B. olvaszthatok és kihlés után
hideg és 8 sr. forró vízben oldódik. 15 sr. alkohol- üvegszerü anyaggá merevednek,gyakran jellemz
ban ós 40 sr. glicerinben oldható, éter alig oldja. színvé válnak a legtöbb anyaggal összeolvasztA vizes oldata, de különösen alkoholos oldatának hatok és gyakran használják ömleszt anyagnak.
bepárologtatásánál tetemes mennyisége elillan. Nagyon sok B. technikailag és egy-kett gyógyáAlkoholos oldata zöld lánggal ég. B. a lakmuszt szatilag használt anyag.
Borscs, kisorosz nemzeti étel, melyet vörös
vörösre, a kurkuma papirost barnára festi (nagyon
érzékeny reakció). Hevítésnél ersen felfúvódik céklából, egy kevés káposztából, sódarszeletekbl,
és lOO" C.-nál 1 molekula vizet veszít és meta- kolbászból és marhahúsból fznek, azután hosszú
B.-vá (HBOj) alakul, mely 160» C.-on megolvad. lében tejföUel adnak fel.
Borsdorf, község Leipzíg szászországi kerületi
Ezen savnak 4 molekulájából gyenge vörös izzáson keletkezik a piro-B. (tetra-B., HjB^O,), mely kapitányság Grimma j.-ban, vasút mellett (1905)
erösebb izzításnál B.-anhidriddó (üveges B., bórses- 2344 lak. gzfürósszel és téglagyárral.
Borsepr, 1. Boréleszt.
quioxid, bórtrioxid) BjOg-á alakul. Felborsav
Borsevk, tukánok (Rhamphastidae), a kúszó
HBO3 vagy HjBO^ borátokból keletkezik, ha azokat hidrogénperoxiddal kezeljük, nem izolálható madarak csoportjába tartozó madárcsalád. Csrük
és oxigénjének egy részét nagyon könnyen le- igen nagy, gyakran még testüknél is hosszabb,
adja. A B.-anhidrid színtelen, nagyon kemény, hajlott és oldalain fogas. Különben könny, mert
rideg üvegszerü anyag, melynek a fajsúlya 1*83; nem tömör, hanem szivacsos szerkezetú.SzámjTik
levegn vizet vesz fel és átalakul B.-á, vörös rövid, kerek, 5— 6-ik eveztoUuk a leghosszabb.
izzásnál olvad és ers fehér izzásnál elpárolog. Farkuk többnyire rövid, 10 kormánytollal. Kúszó
A legtöbb fémoxidot üveg képzdése mellett fel- lábaik ersek, lábtik elül és hátul táblásak.
oldja. Felbórsavas nátrium (nátriumperborát, per- Több nemük ismeretes. Körülbelül 60 fajuk ól a
az

1-5

C.

— 6 légköri nyomással bii'nak, új fúrásoknál a

:

;

;

=
=
=

;

;

;

;
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neotropikus állatrégióban, még pedig klllönösen
forró égövi tájain. Fákon tart<izkodnak,
gyümölcsökkel ós magvakkal táplálkoznak. Nevezetesebbek a nagy borsevö vagy tokó (Rhamphastíis toco Mull.) fekete, torka, arca és nyaka
fehér, hátsó része vörös csre narancsvörös, fekete homlokszéllel, a fels káva vége szintén fekete. 57 cm. hosszú, számyhossza 23 cm. és farkhossza 14 cm. Hazája Brazillá. Arasszari vagy
arakari (Pteroglos»us aracari L.), háta zöld, feje
és nyaka fekete, alul sárga, vörös hosszsávokkal, csre kisebb, oldalai fehérek. Hossza 44 cm.
Számyhossza 16 cm., farkhossza 17 cm. Hazája
Brazília. Tukán (Rhamphastus ariel Vig.), L
Tukán. V. ö. Gould, Monograph of tlie Ramphastidae (2. kiad., London 1854—55, 3 köt.).
Borsfa, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, (leio)
738 magyar lak. u. p. Borsfatelep, u. t. Letenye.
Borsfélék (növ.), 1. Piperaceae.
Borsi, kisk. Zemplén vm. sátoraljaújhelyi j.-

és Konrád vették át az üzemek vezetését,
nagyszabású nagyobbításokat hajtottak végre és
a moabiti müveket kitelepítették a Berlin melletti
Tegelbe, ahol 1903. elkészült az 5000-ik lokomotív. Mammut-szivattyúival, htberendezéseivel a
budapesti Podvtnetz és Heiszler és a Schlick-féle
rt. révén nálunk is részt vesz az ipari életben.
Elbbi cég vele szövetkezve építette meg a losonczi vasmüvek httelepét.
Borsi kastély, H. Rákóczi Ferenc szülháza,

:

;

1.

Borsippa,

1.

Borzippa.

javadahnazással, 1224.
és 1317.

1.

11.

Endre, 1270. V. István

Károly adott nekik kiváltságokat. Ké-

sbb

a pápák és királyok hosszú idn át különös
védelemben részesítették az apátságot. A törökök
1529. földig lerombolták. Ferdinánd király ekkor
a birtokot ideiglenesen Majláth Gábornak adta,
késbb Kanizsai Orsolya, Nádasdy Tamás nádor
özvegye nyerte adományul s végre Esterházy Pál
herceg, aki az apátságot a lilienfeldi cisztercitáknak adta. B. látogatott búcsújáróhely. Határában
szép gesztenye terem és savanyúforrás fakad.
V. ö. Kovács Ignácz, A B.-i apátság története
(Sopron 1910) A B.-i apátság alapítása (Kath.
Szemle 1904) Fránek Dömötör, A B.-i apátság
az Árpádok korában (Mveldéstört. Értekezések
37, Eger 1910).
Borsnád (növ ), tulajdonképen a Bambusa nigranak nevezett, íéketeszkraFhyllostachys-ÍB,] (1. o.),
melynek vesszibl sétapálca készül (áng. pepper

ban, a Bodrog partján, (i9io) 782 magyar lak.
u. p. és u. t. Sátoraljaújhely. A mellette lév ódon
emeletes várkastélyban szül. 1676. 11. Rákóczi
Ferenc ; a terem, melyben született, ma is megvan s 1882 jün. 11. óta emléktáblával van megjelölve. A kastély most a báró Vay-család tulajdona.
(borsiczi),

Borsi.

BorsmonostoT (Klastrom, Kloster-Marienberg),
kisk. Sopron vm. felsöpulyai j.-ban, (leio) 661
német lak., u. p. Répczekethely, u. t. Kszeg. A
hegyen fekv cisztercita apátságot a Bors nemzetségben Domonkos bán alapítá 1195. gazdag

;

Borsiczky Dénes

Borsó

Emst

Amerika

pozsonyi jogaka-

Nagykárolyban,
megh. 1853. jul. 23. Pozsonyban. Vagyonának egy
részét a M. Tud. Akadémiára hagyta.
munkája:
Positiones ex universia juris prudentia et scientiis
démiai tanár,

—

szül. 1806. okt. 5.

F

;

;

poUticis (Pest 1827).

Borsig, Johann Kari Friedrich, német gépgyáros, szül. 1804 jún. 23. Boroszlóban, megh. 1854
júl. 6. Ifjúkorában az ácsmesterséget tanulta,
1824. a berlini ipariskolát látogatta, 1836-ig az canes
B.).
Egell-féle újberlini vasöntöde vezetje volt és
Borsó (Pistim L.), a Papilionatae (Pillangós
1837. Berlinben gépgyárat alapított, mely fként virágnak) génusza, nielynek 6 faja a mediterrán
a lokomotivok gyártásával foglalkozott. Ezen- vidéken és Nyugat-Ázsiában van elterjedve. Legkívül összeállította az építkezésekhez, különösen nevezetesebb a vetemény-B. (P. sativum L.), az
a vasútépítkezésekhez szükséges legnagyobb vas-

=

munkákat, ugyancsak B. készítette a legnagyobb
német gzhajók gzgépeit, valamint a szárazföldi

gzgépek terén is els helyet biztosimagának. 1847-ben a Berün melletti Moabitban nagyszabású vasgj'árat alapított, mely 1850.
kezdte meg üzemét. Ugyanakkor megvásárolta a

talapzatos

[

tott

kereskedelmi egyletnek ugyanott lev
gépgyárát és vasöntdéjét. 185^ben a fels szitengeri

Biskupitzban széntelepeket vásárolt, hogy
velük kapcsolatosan nagy olvasztó telepet létesíthessen. Ezt a tervet azonban már Albert nev
fia valósította meg, ki 1829 márc. 7. Berlinben
született Ó8 1878 ápr. 10. u. o. halt meg. B. Albert
1859 - 62-ig megépítette a sziléziai B.-múvet
oly kiterjedésben, hogy benne évente 4—500,000
Bortó, a a pilba.
tonna vasat és acélt készíthetett. 1856— 57-ben
berlini és moabiti müveit megnagyobbította, úgy egész növény hamvas 30—60 cm.-re felkapaszhogy 3000 munkást foglalkoztatva, évente 250 kodó szárán a 2—3 párjával szárnyas, kacsban
lokomotivot gyárthattak. 1870-ben a moabiti végzd ringós levelek vannak, levélkéi kerekhengermüvét Sziléziába telepítette át. B. halála tojásdadok, épszélüek, virága ketted vagy töbután mveit egy kuratórium vezette tovább, bed magával jelentkezik; pártája fehér, mind
mely a berlini lokomotivgyárat 1887. feloszlat- a vitorlája, mind az evezje rózsaszín is lehet
ván, a lokomotivgyártást csak a moabiti gyár- hüvelye több magvii, magva egj'szín és gömban folytatta. 1894-ben B. Albertnek fiai Arnold, böly. A mezei vagy vad B. (P. arvense L.), meléziai

;

:

87*
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lyet sokan sf ajnak tekintenek. Levélkacsa nem
kapaszkodik, levélkéje ritkásan fogasszélü, fürtje
többnyire egy, néha kétvirágú, tarka (vitorlája
kékes, evezje piros, csónakja fehér) magva szögletes, göcsörtös és barnával tarkázott szürkészöld.
Nem termesztik oly gyakran, mint a veteményB.-t. Hazánkban rozzsal keverve termesztik s kora
tavasszal, gyakran már máj. elején nagy menynyiségü, a tiszta rozsnál is táplálóbb zöld takarmányt szolgáltat. sszel is vethet, de csak szelídebb éghajlat alatt ós csak korai vetés után
állja ki a telet. A cukor- B. (P. saccharatum hort.)
kétágú fürtjének hüvelye a gyér magvak közt
bemólyed magva zöld marad, hüvelye húsos és
;

bir.

A

B. csiszolása alkalmával nyerik a B.-lisz-

amely közé ha nincs B.-korpa keverve, magával a B.-val egyenérték takarmány.
Borsóbetegségek, 1. Hüvelyesek betegségei.
Borsócsont (os pisiforme), a legkisebb kéztcsont, a singi kézthajlító izom (m. flexor carpi
ulnaris) inába van iktatva, de nem közönséges
incsont, amit az is bizonyít, hogy korábban fejldik ki, mint az in, 1. Kéz.
Borsod vármegye, hazánk volt tiszáninneni
tet,

kerületének egyik vmegyéje, a Tisza jobbpartGömör és Abauj -Torna vm.,
keleten Abauj-Torna, Zemplén és Szabolcs, délen Hajdú és Heves, Ny.-on Heves és Gömör
alakja a középen befzdött szabálytalan
édes. A szögletes, lófogú v. vels B. (P- quadra- vm.
tum Mill.) hüvelyében a magvak összeszorulva, négyszög. Kiterjedése 3577 km^. É.-i és Ny.-i
eltorzulnak. Az ernys, fürtös vagy török B- (P- része túlnyomóan hegyes, K.-i és D.-i része terambellatum Bauch.), fürtje 4—5 virágú, egyenes, mékeny róna. A vmegyét ÉNy.-DK.-i irányban a
hengeres hüvelyében a sima magvak szorosan Sajó folyja keresztül, jobbpartérintkeznek egymással. L. még Csicseri borsó, ján a jelentékeny Bükk -hegység (1. 0.) terül el, melynek köLatliyrus.
A B.-t magjáért és zöld részeiért termesz- zéppontját képez nagy fentik, a vetemény-B.-t csakis magja végett, mely sík a 937 m. magas Bálványaz embernek táplálékul szolgál, amire az teszi ban kulminál, ahonnan tetealkalmassá, hogy fehérje anyagokat tartalmaz, mes völgyek É. (Szilas-patak
különösen legumint, tov. keményítlisztet. Mint völgye), K. (Hámori völgy) és
fzelék, leves, liszt egyaránt tápláló eledel. A dél felé (Tarkányi, Bogácsi
mezei B. magját, nemkülönben zölden lekaszált völgy) vonulnak alá, míg Ny.
szárát s levélzetét állatok takarmányozására fell a szintén délre nyíló Eger
használják. A hideg iránt korántsem oly kényes, völgye választja el a gerinces
mint a bab, éghajlat tekintetében nem is váloga- Mátra-hegységtl. A Sajó völBorsod vármegye
tós, de a hvösebb éghajlatot inkább kedveli, mint gyétl északra a tornai hegycímere.
a meleget. Közép kötött, elég mély és mészdüs ta- csoportnak és a szendr-forrói
lajon legjobban díszlik. Legcélszerbb gabonaféle dombvidéknek a Bodva által elválasztott alig 500
V. kapás után vetni. B.-t 6 évnél rövidebb idkö- méterig emelked végs nyúlványai hálózzák be
zökben nem jó ugyanazon talajon magnak ter- a vármegye északi csücskét, míg ettl délre a
melni, különben beáll a B. -untság. A mag-B. alá Sajónak mindinkább kitáguló völgye a nagy manem célszer istállótrágyával trágyázni, különben gyar Alföldre nyílik, mely a vármegye D.-i felét
egyre virágzik és magot nem köt. A B. alá a talajt foglalja el. Geológiailag a Bükk-hegység túlsszel megszántják, tavasszal megporhanyítják. nyomóan régibb másodkori képletekbl (agyagAz szi B.-t aug.-szept.-ben, a tavaszit márciusban palákból, mészpalák) áU, a csúcsokat fleg mészk
vetik szórva vagy 25—35 cm. sorokba. Vetmag- alkotja, helyenként eruptív kitörésekkel, gazdag
szügséglet 90—170 liter. Kikelés után megboro- érctelepekkel, míg az északi dombos vidéket fnáljuk V. megkapáljuk. Éréskor kinyüvik v. sar- leg mész alkotja, a síkság pedig dUuviális és allulóval lekaszálják, petrencébe rakják v. kévébe viális eredet. A vmegye/Ö/'o?«/o}'a adélkeleti határ
kötik, kis száradás után kicsépelik. A szálas ta- közelében kanyargó (de csakis kis részben határt
karmánynak termesztettet virágzáskor kaszál- képez) Tisza, melybe itt a vmegye fövízerének
ják. Kat. holdanként 7—14 hl. szemet ós 10—14 q. tekinthet Sajó (bár már zempléni földön), a Hejöszalmát terem. Hl. súlya 76—82 kg. A B. hazája patak s több kisebb ér szakad. A Sajó mellékvizei
ismeretlen a görögök és rómaiak igen korán ter- közül balfell a Szuha, Bodva és (csekély mértékmesztették. Valószínleg az árja népekkel terjedt ben) a Hernád, jobbfelöl a Hangony, Szilvási pael úgy Ny.-on, mint Indiában. Egyiptomi sírok- tak és a Szinva öntözi a vmegye földjét. A Bükkban nem, azonban svájci cölöpépítmónyekben ta- hegység déli vizei közül az Eger, a Kánya, a Kácsi
láltak B.-t.
víz szelik a vmegye déli lapályos részét, amely az
A hüvelyes magvak közül a B. a legtermószet- említett vizek mentén, különösen azonban a Tisza
szerbb, s így minden állattal etethet takar- vidékén Mezkövesd, Mezkeresztes és Erndmány. Rendkívül magas fehérjetartalommal bír, tl délre sok helyen kiterjedt mocsarakba megy
s ezért különösen növendékállatok, borjuk, mala- át, melyeknek kiszárítása a Tisza részbeni szabácok táplálására nagyon értékes takarmány. Ló- lyozása dacára sem sikerült e vidéken nagyobb
val zúzva, marhával darálva, sertésekkel fzve állóvizeket is (Fehér nád) találunk, minthogy az
etetjük, de mindig csak kis mennyiségben, egyéb egész lapálynak a Tiszába öml jobbparti melléktakarmányokkal keverve. A zsizsikes B. ép olyan vizek folyásának irányában esése alig van s ma
tápláló, mint a zsizsikmentes. Az emberi táplálé- gának a Tiszának esése e vmegye területén alig
kul szolgáló B.-t gyakran meghámozzák, s nye- 2 méter. E helyeken a vmegye egálja sem egészrik a B. -héjat, s ezt mint B.-korpát hozzák for- séges, nagy forróság mellett a mocsarak párolgása
galomba, amely azonban takarmányértókkel alig rontja a levegt, míg a Bükk-hegység klímája
ján; határai északon

;

;

;

;

—
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enyhébb és egészséges. B. közepes évi hmérsék- palkonya, Oszlár, Dorogma, Bábolna) összponto10— 11"C., a hegj'ekben valamivel kevesebb sul a méhkasok száma 8823 s a méhészeti terés mérsékelt. A csapadék évi mennyisége B. la- mékek értéke (1909)41,180 K. A vmegje terülepályos részein 5—600 mm., a hegyekben jóval tén 58 fogyasztási szövetkezet áll fenn.
Népességre ersen gyarapszik mig 1869-ben
több, bár itt sem emelkedik 700 mm. fölé. Déli
része hazánk legszárazabb vidékei közé tartozik. csak 172,172, st 1880-ban csak 169,520 és 1890A vmegye hegjes részeiben ásványkincsek bven ben 186,146 lakosa volt, addig 1900-ban már
lete

;

;

fordnlnak el; bányamvelés tárgyai vas- és
rézércek (Nádasd. Óztl, Rudóbánya, Telekes, Martony), kszén (Ozd, Czenter, Nag>'barcza, Sajóvárkony, Sajókaza, Bánszállás, Disznóshorv'át,
Diósgyr, Varbó, Edelény, Királd, Sajószentpéter, Sajúkazincz. Parasznya), mán-ány, palak,
kitn agyag ^Tapolcza), gránit (Novaj) stb. Ásvány^'izei Diósg^'örön, Kácstapolczán, Tápok zán,
Hárooron vannak. Fürdói vannak a 3 Tapolezán
^Diósgj'r, Görömböly és

Kacs meUett).

Termterülete

346,135 ha., ebbl 145,568 ha.
bevetett szántóföld és 23,139 ha. ugar. A talaj
általában igen termékeny, kivált a D.-i lapályos
részeken legelterjedtebb termékek a búza (57,124
ha. tertileten"4y6,840 q. termés), rozs (8618 ha.
116,821 q.), árpa (21,749ha., 252,273 q.) és tengeri
(14,677 ha., 254,451 q.); kevesebb a zab és burconya, valamint a köles és repce. Jelentékeny a
cukor- és takarmánjtermelés, valamint a dohánytermesztés (2847 ha. területen 66 községben
25,214 q. dohányt termelnek átlag 1 millió K értékben) és a dinnyetermelés. A szllmívelés és
bortermelés szintén jelentékeny, bár a flUoxera
nagy kárt okozott. Most 2750 ha. van szllvel
beítetN^e, ebbl 2036 ha. amerikai vesszvel : a
szüret eredménye (1909) 12,745 hl. bor és 122 q.
"ladott szll 522,382 K értékben. A kertek területe 6288 ha., a rét és kaszálóé 46,948 ha,, a legelóé 46,948, a nádasé 587 ha. Jó bor terem Mis;

kolezon. Nyéken, Görömbölyön, Greszten, Noszvajons általában a Bükkhegjség D.-i lejtin. Gyümölcse sok és jó, fleg cseresznye és szilva, melyet az Alföldre szállítanak, míg a szUt Németországba is szokták szállítani. Az erdk területe 95,758 ha, kétharmadrészben tölgyerd, a
többi bükk- és eg>'éb lomberd, csak 102 ha.
fenyves az erdk a vmegye É.-i részében nag>'
területet foglalnak el, különösen a Bükkhegység
;

erdei kiterjedtek és szépek.

Állattenyésztése, bár 1895-ig meglehetsen
mennjiségében nagj'on megcsappant, nünsé^leg azonban javult, ami a gazdasági egyesületek eredményes munkájának köszönhet. Az 1895. évi összeírás szerint volt a
vmegyében 72,972 drb szarvasmarha, 30,856 ló,
443 szamár és Ö8z\'ér, 70,804 sertés, 154,657 juh
és birka és 1540 kecske. Számbelileg is ja\Tilt
azonban a szarvasmarha állomány 1908., amikor
a ló
76,856 drb volt a vármegye területén
(29,684), szamár és öszvér (244), sertés (56,743),
juh (128,731) és kecske (1012) állomány azonban
fejldött, 1907-ig

214,490 és 1910-ben 237,276 lakója volt (Miskolcz
város nélkül), ebbl (1900) 129 katona. Egy
km«-re 66"4 lélek jut a népsrség különösen
sz. kir.

;

az ózdi, egri és miskolczi j.-ban igen nagy (70 léleken felül), ellenben 50-en alul marad a mezócsáti és szentpéteri járásban. Anyanyelvre nézve
van a lakosok között 203.276 magyar (94-80/0).
2002 német, 8230 tót, 312 oláh, 58 rutén és 931
eg5'éb; B. vmegye tehát a legmagyarabb vmegyék
közé tartozik, melyben csak 7 község van, ahol
nem a magyarság képezi a népesség túlnyomó
nagy zömét. A nem magyar ajkú népességbl
9581 egj'én, vagyis 7040/o beszéli a magyar nyelvet (1880-ban 667<'/o^- Felekezetre nézve van a
lakosok között 119,730 róm. kat. (53-6o/o), 11,183
gör. kat. (57o), 49 gör. kel., 4266 ág. ev., 71,321
ref. (32-30/0) és 7926 izraelita (6-47J. Ezer lakóra
jut (1909) 8'8 házasságkötés, 39-2 születés és 263
haláleset, a népesség természetes szaporulata tehát ezer lakó után 129. Foglalkozásra nézve a
népességnek két harmada (6897o) stermelésbl
él, bányászattal és kohászattal 5-2, iparral 14'6,
kereskedelemmel és hitellel lö, közlekedéssel
2'l7o foglalkozik, a közszolgálat és szabad foglalkozásokhoz 27a tartozik. A tenyleg keres népesség száma 89,167, mibl stermelésre 68,732, bányászatra és kohászatra 4268, iparra 11,419, kereskedelemre és hitelre 1165, közlekedésre 1290,
közszolgálatra és szabad foglalkozásokra 1477,
véderóre 129, napszámosokra 2477, vagyonukból
élkre 910 és házi cselédekre 2952 jut az eltartottak összes száma 125,323. A lakosság ffoglalkozása a f öldmívelés és állattenyésztés, a kereskedelem és ipar azonban újabban lendületet vett.
Az ipar fleg a bányászatra iránjiil (1. fent), azonkívül fbb ágai a vasipar, mely a rimamuránysalgótarjáni vasm részvénj"tár8aság ózdi henger- és nádasdi lemezgyárában (2000 munkás), a
diósgyri m. kir. vas- és acélgyárban (45(X) munkás) és a nádasdi és rudabányai vasgyárakban
virágzik leginkább ezenkívül említést érdemel
;

:

a papirgj'ártás (Diósgyr), hajlitottszékgj-ártás
(Hámor), a téglaipar (Özd, Görömböly), a kbányászat, a kóedénygj'ártás (Apátfalva), üvegipar (gyertyánvölgj'i üveggjár). malomipar,
szeszipar a kisipar rohamosan hanyatlik, jelentékenyebb ágai a fazekasipar, mellyel egész fal;

vak foglalkoznak, kalap- és szabóipar a házi ipart
:

csak kis mértekben zik a szalma-, gyékény- és
füzveeszfonás a tiszamenti részeken dí\ik, de
kisebb terjedelemben, mint régente. Az ipartestünaiíyon megfogyott. A lótenyésztés elég kedvez, letek száma 3- A kereskedelem fbb cikkei a gaMezkeresztes, Gelej, Mezkövesd és Mezcsát vi- bona, mely Miskolczon és Mezkövesden kerül
dékén a földmlves nép szép lovakat tenyészt a piacra, elbbi a hazai terménykereskedés egyik
szarvasmarha tenyésztése fleg a Tisza táján fi^óepontja, továbbá a bor (fbb piacai Miskolcz,
divik s a hizlalt marha kivitelre is kerül a ser- Sajószentpéter, Emd, Diósgyr), gyümölcs és
tés- és juhtenyésztést a vmeg>-e minden részében szll, él állatok (Miskolcz, Mezkeresztes, Mezzik. A szárnyasok száma 385,91 1 drb a lúdte- kövesd, Sajóezentpéter), állati tennények (tej
nyésztés fleg a tiszamenti községekben (Tisza- Miskolczon,Bmödrl a fövároeba szállíttatik nyers
:

;

;

:

:

;

-;

:
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A

bör, gyapjú) és erdei termények (tzifa, cser).
kereskedelem ós forgalom középpontja Miskolcz,

honnan a vasutak mindenvilágtáj felé irányulnak.
B. vmegye területén van 5 takarékpénztár és 30

K betéttel az 1909.

szövetkezet, összesen 6.317,000

év végén.

sr

a vmegye
Közlekedési hálózata igen
van 57 km. állami út, 686 km. törvényhatósági út (ebbl 607 km. kiépítve), 421 km.
községi közlekedési út (ebbl csak 227 km. kiépítve), ííbi km. községi közdl út és 5 km
;

területén

vasúti hozzájáró út. Vasutjai : a Máv. budapestbeszkidi országhatár vonalának Füzesabonytól
Tiszaluczig terjed vonala 77 km., a miskolczkassai vonalának Ongáig terjed része 11 km.,
a miskolcz-füleki vonalának Miskolcztól Putnokig terjed része 40 km. és a miskolcz-diósgyri vontató vonala 6'7 km. az eger-putnoki
;

vasútnak Szarvasktl Putnokig terjed 54
km, vonala a miskolcz-nyékládházai h. é. vasút
21 km., a miskolcz-diósgyri villamos h é. vasút
€•9 km. és a boldvavölgyi h. é. vasútnak Sajóecsegtl Szalonnáig terjed 43 km. vonala, összesen 259-6 km. közforgalmi és 1487 km. iparvasút.
Hajózásra csak a Tisza alkalmas. A vmegyében
van 63 posta- és 57 táviróhivatal a távbeszél
állomások száma 140.
A közmveldés Ügye meglehets elrehaladott stádiumban van
153,769 lélek, vagyis az
össznépességnek 61.8 és a 6 éven felüli népességnek 71-47o-a tud írni, olvasni s csak 4023 gyerh.

é.

;

;

;

mek nem

jár iskolába.

A vmegye

területén (Mis-

kolcz városon kívül) összesen 370 iskola van, ú.
m. 34 kisdedóvó 2084 növendékkel, 272 mindennapi elemi iskola, 246 általános és 11 gazdasági
ismétl iskola, valamint 7 iparosinasiskola, összesen 36,617 tanulóval (ebbl 27,598 a mindennapi
elemi iskolában). Semmiféle más iskola a vmegye
területén nincs, a lakosság tehát Miskolcz középés szakiskoláira szorul.
Közigazgatás. B. vmegye 6 szolgabírói járásra oszlik, ú. m.
Népese
°°8

j

Az 1900. évi
ne

Lakóházak

számai
1910
Bdelényi...

Egri
Mezöcsáti
Miskolczi
Ózdi
Sajószentpéteri...

Összesen

[

magy.

—

tót

83,485f 38,026
8ll 52,3701 89,120
2!>| 32,0441 26,865
27 24,723 21,603

369
25
24
923
439
222

176237, 27 6|203,276

2,002

39| 83,07»1 28,097
id'
61.5811; 56,065

A vmegyében van

száma

5,471
11,163
6,955
7,738
4,029|
966:
4,209
4,266

2,669,

2^

5^

8,230j 39,802

49 nagy- és 128 kisközség
továbbá 466 puszta és telep. A
községek általában nem nagyok, kivált a hegyes
vidéken nem kétezernél több lakosa van 22-nek,
legnépesebbek: Mezkövesd 17,171, Diósgyr
17,191 és Mezcsát 5146 lakossal. A vármegye
székhelye Miskolcz. Az országgylésbe B.vmegye
6 képviselt küld.
Egyházi kormányzat tekintetében B. 55 r.
kat. egyháza az egri érseki, 6 flókegyháza a kassai püspöki egyházmegyébe, 11 gör. kat. egyháza
az eperjesi püspöki, 1 gör. kel. egyháza a karlóczai
érseki egyházmegyébe, 4 ág. evang. egyháza a
tiszai, 87 ref. egyháza a tiszáninneni egyház(47 körjegyzség),

;

—
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kerületbe van beosztva az izraelitáknak 11 helyen van anyakönyvi hivataluk.
Törvénykezési szempontból az egész vmegye
a kassai kir. ítéltábla területéhez tartozó miskolczi törvényszék alá van rendelve, járásbírósága Miskolczon, Sajószentpéteren, Mezöcsáton,
Edelényben és Mezkövesden van, a miskolczit kivéve mind telekkönyvi ügyekben bírói hatáskörrel van felruházva kir. fügyészsége, sajtóés pénzügyi bírósága Kassán, bányabiróságaRíma8zombaton,tehát mind avmegye területén kívül
székel tartozik a kassai közjegyzi kamarához és
Miskolczon s Mezkövesden van kir. közjegyzje,
az ügyvédi kamara Miskolczon székel.
Hadügyi tekintetben az egri járás az egri 60.
sz., a vmegye többi része a kassai 34. sz. hadkiegészít parancsnokság, az egész vmegye pedig a
kassai hadtestparancsnokság, a 10. honvédgyalogezred és az 5. honvéd huszárezred területéhez tartozik; állandó vegyes felülvizsgáló bizottsága
nincs, hanem a vmegye részint az egri-, részint a
kassaihoz van beosztva. Csendörségi szárny- és
szakaszparancsnokság Miskolczon van.
Pénzügyi tekintetben a miskolczi pénzügyigazgatóság területét alkotja van 5 adóhivatala
(Miskolcz, Bdelény, Mezkövesd, Sajószentpéter és
Mezcsát) és 2 pénzügyrsége (Miskolcz, Mezkövesd)
sóhivatal Miskolczon van. Miskolcz székhelye egy ipari és keresk. kamarának és államépítészeti hivatalnak; közutak tekintetében B. az
egri kerületi felügyel, posta- és távirdaügyekben
a kassai igazgatóság kerületéhez tartozik. Erdöfeliigyelöség Miskolczon van méntelep a vm területén nincs, hanem B. a rimaszombati méntelep
osztályhoz, valamint a bpesti állategészségügyi
felügyel kerületéhez tartozik, állami állatorvos
Miskolczon van. Méhészeti ügyekben B. a fels
zsolezai vándortanltói kerület egy részét alkotja
Miskolcz borászati és szöUöszeti kerület székhelye.
A vmegye területére illetékes kultúrmérnöki hivatal Miskolczon székel. A vmegye területén van
26 gyógyszertár, 5 kórház (491 ággyal) 38 orvos
és 166 bába.
Tö rténete. B. vmegye már si idk óta mi veit
és lakott föld volt. Elnevezését a Bors vezér által
épített Bors várától vette. A kereszténység elterjesztése a szárdi, tapolczai, kácsi és béÚiáromkúti
kolostorok szerzeteseinek munkája volt. A vmegye
élén álló várispánok által jogtalanul elajándékozott várbirtokok csökkentették a hadsereg hatalmát ennek tulajdonítható az 1241. szerencsétlen
mohi csata, amely után Diósgyrött, Dédesen,
;

;

;

;

;

;

;

;

Cserépváron, Éleskn, Csorbakön új várak keletEzek közül Diósgyr Nagy Lajosnak,
Zsigmondnak, Hunyadi Mátyjlsnak és Máriának,
11. Lajos nejének kedvenc tartózkodási helye volt
a diósgyri uradalomhoz tartozó községek pedig
sok kiváltságot nyertek. A török uralom alatt B.
vmegye sokat szenvedett. 1544-ben Miskolczot
pusztították el a törökök környékestl, 1596. pedig Eger várának elestével és a gyászos mezökeresztesi csata után B. vmegye hódolt területté
vált. A protestantizmus elterjedése a Perényi- és
a Bebek-családoknak köszönhet az els prot.
egyházak az birtokaikon keletkeztek. A XVIII.
sz. a szabadságharcok szakadatlan láncolata volt.
keztek.

;

—
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II. Rákóczi Ferenc Ónodon orBorsókakór^rtéseknek és szarvasmarháknak
amelyen Turócz vármegye követeit betegsége,mel>Tiél az állatok izomzatában, ritkábfelkoncolták és a Habsburg-házat trónvesztettnek ban a szalonnában és az izomnélklUi bels szernyilvánították; de 1711 febr. 14. már elveszett vekben, a Taenia solium, illetleg a T. medioca-

1707-ben tartott

s;5ággj'úlést,

B. \'megye a fejedelemre néz\'e és a Szinna-

Kelecsényben tartott kongregáción a szatmári
béke pontjait jegyzkönyvbe iktatták. A francia
forradalom alatt felkel sereggel járult B. \Tnegye
a trón védelmére. Az 1807-ik évben Eger városának az Eger folyón túli része néhány községgel
Heves vármegj^éhez csatoltatott. A szabadságharc
alatt Zsolczánál vívott gyzelmes harcban elesett
honvédek sírját emlékoszlop jelöli. Részt vett B.
vmegye az 1905—6. évi nemzeti ellenállásban s
nem installálta a kinevezett fispánt..
bvdaiom. Siendrei JAnos, B. XVI. és XVII. sa.-beli élete,
Siáudolc, 188S. 804, 867 : Schmidt Sándor, B. vasércfekhelyei,
Siendrei J&soe, B. östelepei, 1884 ;
Földtani KOtlSny. 1881
MatyMOTsaky j'óssef, B. széntelepei. Földtani Kslöny, 1888:
BaUagi Károly, 6. népiskoláinak története, Miskolcz 1885;
Kandra Kabos. A B.-i székesegyházi föesperesség. Egri Egyházmegyei Közlöny, 1885
Saendrei János, Miskolcz története, 1886: Kandra Kabos, 6. fispánjai. Századok, 1874,
657 653 : Ipolyi Arnold, Ma^'ar okmányérdekességek,
Száaadok U. 1868. 73—89, 165—180 : Wagner János, A Mntai
pnsstai régiségekrl. .Archaeologlai Értesít, 1881: Márki
Sándor, A B -i Bükkben, Magyar Kárpátegyesület XI. évk.,
:

:

—

1882,

247—273;

nete.

I.

Dr.
köt. 1909.

Borovszky Samu,

B.

vármegye

törté-

Borsod, kisk. Borsod \Tn. szendri j.-ban, (i9io)
534 magyar lak. u. p. és u. t. Edelény. B. várát
a hagyomány szerint Bors vezér építette, arról
vette a vármegye nevét. A Kakask alatt kkori
telepre bukkantak.
Borsód, közs., 1. Bácsborsód.
Borsodgeszt, nagyk. Borsod vm. egri j.-ban,
(1910) 730 magj-ar lak. u. p. Sály, u. t. Alsóábrány.
Borsodi József, ref leUiész, szül. Alsószuhán,
Gömör vmegjében 1807., megh. Simoniban, Gömör ^Tnegyóben 1886 febr. 14. Iskoláit Miskolczon
és Sárospatakon végezte. 1837-ben lelkész lett
Rimaszombatban. Innen 1849 tavaszán Simoniba
ment lelkésznek. Egyike volt a legkitnbb imaíróknak. Munkái: Templomi imák, vasárnapokra,
ünnepnapokra s más alkalmakra (Pestl855,újabb
kiad. i8 van) Hétköznam, bnbánati és alkalmi
imák templomi használatra (Sárospatak 1886).
Borsó divánka, nagyk. Borsod vm. egri j.-ban,
postahivatal, u. t. Po(i9iot 920 magyar lak.
:

;

.

;

;

roszló.

Borsodnádasd,
2196 magyar

(1910)

kisk.
lak.

Borsod vm. ózdi
postaállomás,

:

u.

j.-ban,
t.

ózd.

A rimamurány-salgótarjáni vasmö-részvénytársaságnak itt lemezgyára van, melyben több mint
400 munkás dolgozik (753 lak.) s ahol cinezett ée
fehér lemezgyártás folyik
van itt továbbá kszénbánya is.
Borsodszemere, nagyk. Borsod vm. egri j.-ban
(1910) 1910 magyar lak.
u. p. Egerfarmoe, u. t
Mezötárkány.
;

;

Borsodszentmárton (Szentmárton),lúsk. Borsod vm. szontpéteri j.-ban, (i9io)421 magyar lak. ;
u. p. és u. t. Bélapátfalva.
Borsodszirák. kisk. Borsod vm. szendri j.-ban,
u. p. Finke p. u., u. t.
(1910) 725 mag>'ar lak.
Finke.
Borsóhalma, Jászberényhez tartozó paszta,
Jász-Nagykun-Szolnok vm., (i9oo) 409 lak.
;

Borsóka,

1.

Borsókakór.

nellata nev galandf érgek öatal fejldési alakjait
képvisel hólyagférgek (Cysticercus cellul06ae,illetleg C. Taeniae mediocannelatae) vannak jelen.
Az említett galandférgek az ember beleiben élnek,

honnan ivarérett v. már ébrényeket tartaünazó
izeik idnkint a bélsárral kiürülnek ós a szabadba

Ha

aztán az izek v. a peték az eleséggel
szar\-asmarha gyomrába kerülnek, akkor az itt szabaddá lett ébrények a gj'omor falát
átfúrva a testben tovább vándorolnak, míg végi
valahol az izomzatban v. pedig valamely bels
szervben megállapodnak és itt vékonj'falu, lencseV. borsónagj'ságú hólyagokká, borsókákká alakulnak át, melyek belsejökben tiszta sárga savót
tartolmaznak és melyek falának bels felületén
az ébrény pontszer feje foglal helyet. Gerlach
\izsgálatai szerint ez átalakulásra 110 nap
szükséges. Ha a teljesen kifejldött borsóka,
mely különben az állatban éveken keresztül életképes állapotban marad, az ember gyomrába
és innen a bélbe jut, akkor feje a bél falához tapad, míg nyakán egymásután új izek fejldnek,
miáltal galandféreggé alakul át.A sertés borsókájából az ember belében a horogkoszorus fej T.
solium, szarvasmarháéból a sima fej T. mediocannelata fejldik.
Különösen fontos az emberre nézve a Taenia
solium borsókája, a cysticercus cellulosae, mert
ez az emberben is ki tud fejldni. Ha ugyanis a
Taenia solium petéje az ember gyomrába jut, akár
úgy, hogy az ember megeszi, akár úgy, hogy
valaki a Taenia solium borsókáját megéve, az a
belében galandféreggé fejldik ki s már most hányásnál ennek a galandféregnek petéi kerülnek
vissza a gyomorba a pete a gyomorfalon átfúrva
magát, a véráram útján valamely szervbe kerül,
melyben borsókává fejldik ki. Az ember borsókájakb. i/, 2mm. hosszú, Vt~l ^^i™- széles gömbölyded hólyagot képez. Bármely szervben elfordulhat, de leginkább az agyvelben ós a szemben találjuk néha csak egyetlenegy van az emberben, máskor pedig ezrével árasztja el a szervezetet. Tünetei rendkívül változatosak, aszerint,
hogy melyik szervben fordul el ha az agyvelben fordul el, akkor az agyvelódaganatok tüneteit utánozhatja s legtöbbször igen súlyos tüneteket okoz. A borsóka, ha nem idézi el a szervezet halálát, évekig elélhet idvel azonban elhal
s elmeszesedhetik.
Az emberrel szemben borsókák jelenléte az
állatokban ritkán okoz feltnbb jelekben nyilvánuló megbetegedést, st az állatok mellette
meg is hízhatnak. Ha túlságosan nagy számban
vannak a testben, akkor végül rossz táplálkozást és ennek foljtán lesoványodást és senyvességet vonhatnak maguk után. Az állatok életében biztossággal csak akkor állapítható meg a
betegség, ha a szem burkaiban vagy a nyelvben,
illetleg a nyelvfékben is vannak borsókák, melyek e helyeken kitapinthatók és kimetszhetk
V. pedig a szem belsejében szemtükörrel megláthatok. A leölt állatban a borsókák könnyen ismerjutnak.
sertés,

ill.

:

—

:

;

,-

:

—
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hetök fel. Legnagyobb számban az izmokban, így
a nyelvben és a szívben is találhatók, ritkák a
szemben, az agyvelben és más szervekben, valamint a szalonnában. Szarvasmarhákban fképen
a rágóizmok szoktak borsókákat tartalmazni.
Nehezebb és rendszerint csak különös módszerekkel (Schmidt-Mühlheim) sikerül a felismerés összevágott húsban és kolbászfélékben. A borsókás
(lencsés) hús többnyire rendes kinézés és íz csak
ritkán halványabb, sárgás és némelyek szerint
édeskés íz. Nyers állapotban történt elfogyasztása
után az ember galandférgeket kap s azért az ilyen
hús nem alkalmas a közfogyasztásra, már öö^-ra
való felmelegítés azonban tönkreteszi a borsókát
és azért jó megfzés v. megsütés után az ilyen
hús ártalmatlan.
Borsókás állatok gyógyítása lehetetlen. Megelzése céljából szükséges az állatokat minden
olyan helytl távol tartani, mely emberi ürülélíkel
be van szennyezve, fleg tehát árnyékszékektl
és emésztgödröktl. A betegség gyakoriságát
Kbányán az
szemléltetik a következ adatok
1886—90. években élve megvizsgált 558,799 drb
román és szerb sertés közül borsókás volt 4964
drb, azaz 0"88''/o. A B. az osztrák polg. törvénykönyv 924. §-a szerint szavatossági fhiba 8 napi
jogi vélelmi határidvel, 1. SzavatosságBorsókö (pisolith, ásv.), olyan szénsavas mész,
mely csupa apró héjas, rostos, borsóhoz hasonló
;

:

—

Imre

Borsóvá

gr. Erd. Tört.

Adatok-ban.) Budai követsé-

gérl

(1630) szóló emlékirata megjelent a Tört.
Tárban 1884. Gr. Mikótól kiadott mvének címe

B. Tamásnak második portára való járásának
közönséges históriája, melyet obiter csak irtani
Konstantinápolyban in anno Domini Jesu Christi
1618, anno a creatione mundi 5574, anno ver
Mahumetis profetae 1029. Tatnás, az elbbinek
fia, a kolozsvári unitárius iskola rektora a pádovai egyetemen tanult és onnan mint orvos és bölcsész tért vissza Erdélybe. Naplót írt, melyben
saját élete leírásán és a családi dolgain kívül érdekes följegyzések vannak a korabeli erdélyi eseményekrl. (Megjelent az Akadémiai Értesítben
;

1854.)

Borsos,
dec. 20.,

1.

József, fest, szül.

megh. 1883 aug.

Veszprémben 1821

19. Budapesten. Iskoláit

Pesten végezte, de nagy hajlama lévén a rajzhoz,
1842-ben Bécsbe ment és az ottani képzmvészeti akadémiában folytatta tanulmányait, amelyekre fkép Amerling volt befolyással. Ez idben
festette Esterházy Pál herceg arcképét, és
a Bál után c. genreképét (1850), mely a budapesti

Szépmvészeti múzeum képtárának

tulaj-

dona. A bécsi udvar megrendelte nála Ferenc
József miniatr-arcképeit is, amelyeket a solferinói ütközet tábornokai emlékül kaptak. Szerencsétlen börze-spekulációk révén elvesztvén egész
vagyonát, 1861. a magyar fvárosban telepedett
le, de itt felhagyott a festészettel és fényképészeti mtermet nyitott. Ezzel az üzletével sem
volt szerencsés. Végül kibérelte a budai hegyekben a Szép Juhásznó nev vendéglöt, amely a
pesti író és mvészvilágnak keresett kirándulóhelye lett. Mint ennek egyszer korcsmárosa halt

gömböcskékbl van összetéve. Minden gömböcske
közepén apró homokszem látható. A vízbl tovasodort homokszem közé rakódott le héjasán a szénsavas mész és amikor a szem elérte a borsónagyságot, a fenekére sülyedt, ahol az egyforma gömböcskéket a közéjök rakodó szénsavas mész köti
nagyobb tömegekké. A tömött, aprón gömbös B.- meg.

2. B. Márton, gyorsíró és ügyvéd, szül. 1796.,
megh. 1876. Beszélyt, költeményt, bécsi levelet és
könyvismertetést írt a Rajzolatokba (1825—28).
Munkái Tachigraphia vagyis a gyorsirás theoretikai s praktikai oktatása. Magyar nyelvre alaragonit alakban van jelen.
Borsom, fürdhely Tiflisz (ettl 151 km.-nyire) kalmaztatva (Pest 1833) A borjavításnak és veorosz transzkaukázusi kormányzóságban, két a gyítésnek felfedezett titkai (u. o. 1846) Törvényvichyihez hasonló (22—80") ásványvízforrással, cikkek az Árpádok és vegyes királyok korából, I.
füz. (u. 0. 1863).
Nikolajevics Mihály nagyherceg kastélyával.
Borsosberény, kisk. Nógrád vm. nógrági j.-ban,
Borsómezö (Tnuri), kisk. Alsó-Fehér vm. alvinczi j.-ban, (i9io) 1245 oláh lak. u. p. és u. t. (1910) 790 magyar lak.; postaügynökség, u. p.

böl emléktárgyakat, csecsebecséket szoktak készíteni. B. elég szépen található nálunk Budán és
Korondon (Erdély), de legnagyobb mennyiségben
termik Karlsbad forrásai. A szénsavas mész talán

:

;

;

;

Rétság.

Alvincz.

Borsosfü (növ.) a. m. borsosmenta, 1. Mentha.
Borsos gomba v. keserügomba (Lactaria piperata Scop., Schi-öter), lemezes gomba. Kalapja,
tönkje és húsa fehér. Bven tejel, tejnedve is felott rajta.
Borsos (ordi), erdélyi székely család, mely több hér. Erdkben terem. Ize keser, csíps. Parázson
kiváló férflút adott a közéletnek, kik fleg az er- sütik, szalonnával v. túróval. Különösen az erdélyi fejedelmek korában szerepelnek. B. Sebes- délyi megyékben kedvelik.
Borsosgyör, kisk., Veszprém vm. pápai j.-ban,
tyén, krónikaíró, Maros-Vásárhelynek 1565—82.
bírája. Kéziratban maradt munkája Világnaklett (1910) 502 magyar lak., u. p. és u. t. Pápa.
Borsórozsda, 1. Hüvelyesek betegségei.
Borsos, hegy Mezkölpény mellett, MarosTorda vmegye marosi alsó j.-ban hajdan vár ál;

:

dolgairól irott krónika, az 1490— 1583-ig terjed
eseményeket öleli föl. (Kiadta Mikó Imre gr. 1855.
Kolozsvár az Erd. Tört. Adatokban.) Fia B. Ta-

Maros- Vásárhelyt 1566 jún. 14., megh.
1633.,, szülvárosának 1599—1604. fbírája volt,
1603. ós 1606. pedig országgyíílési követe. Bethlen Gábor többször megbízta küldetéseivel a portán. Koráról és törökországi útjairól érdekes följegyzéseket hagyott hátra. (Megjelentek Mikó,

más,

szül.

Borsosmenta

(növ.),

Borsosmentaolaj,
Borsó-szipoly,

1.

1.

1.

MentJui.

Mentaolaj.

Diplosis.

Borsóvá, a Tisza jobboldali mellékvize, ered
Máramaros vmegye Ny.-i határán, a Szolyvai havasok csoportjába tartozó Nagyhegy (1598 m.)
alatt; délre folyik, Bolhánál völgye kitágul s
DNy.-i irányt vesz fel. Bilkénel a folyó kilép a
lapályra s jobbfelöl felvéve a Szinyankával egye-

;

Borszeszmérö

Ö85

Borsovai föesperesség

Sült Uosvát, Kövesd és Nagybereg vidékén terjedelmes mocsarakat alkot, melyeknek vize csak
lomha folyással jut Mezvárinál a Tisza medrébe.
E mocsarak a Vér ke folyó által a Szemye mocsárral is közlekednek, másfell a Csaroda posványa! a Latorczával hozzák kapcsolatba. A B.hossza

110 km.
Borsovai föesperesség (Borsua, Bursiia,
BorsoaJ. Az eirykor létezett hasonló nev vmegye^
plébániáinak az egri püspökség joghatósága alá
tartozó részének egj'házkormányzati neve, mely
jobbára a mai beregi föesperességgel azonos.
Ortvay szerint Bereg és Borsóvá egyébként is
azonos területet jelezne, amennjiben ez utóbbi
kiegészít része lett az elbbinek. A fesp. okm.
elször 1248. szerepel. V. ö. Pesty, Eltnt várm.
és várisp.
Ortvay, Magy. egyh. földleírása a
XIV. sz. elején (Budapest 1891).
Borsóvá vára (Borsva vára), Bereg vm.-ben.
Cg>' látszik a Tisza, B. és Szemye közt feküdt, a
mai Vári község táján. B. vármegyei és várispánsági minséggel birt s mint vmegj'e egy ideig

jesztése által nyert bor csak seprbor elnevezése
alatt volna kereskedésbe hozható, amit azonban
meg kell különböztetni a lrétl. A magyar bortörv'ény egyik eljárást sem engedi meg.
Borszczow (^sd: boracsov), B. kerületi kapitány-

ság székhelye Galíciában, a Nierlavo balpartja
közelében, vasút mellett, (i90o) 4805 lak., régi erdített kastély romjaival, szeszógetéssel és marhakereskedéssel.
Borszeg (azeltt: Borzik), kisk. Bihar vm.
szalárdi j.-ban, (i9io) 1195 oláh lak., u. p. Nagytót-

t. Meztelegd.
Borszék, nagyk. Csík vm. gyergyótölgyesi
J.-ban, (1910) 1854 magyar lak. posta- és táviróhivatal, telefonállomás. Hozzátartozik B.-fürd (1. 0.).
Borszékfrd, Borszékhez tartozó fürd Csík
vmegj-e gyergyótölgyesi j.-ban, 882 m. magasságban, gyönyör vidéken fekszik; kitn vize
évenkint 3 millió palackban üdít italul forgalomba kerül; újabban mint éghajlati gyógyhely
is szerepet játszik. Fürdésre 7 hideg tükörfürd
(közte a szénsavval telített ó és új Lobogó, az ó
Bereg mellett fennállott, utóbb vele összeolvadt és új Sáros, Lázár-fürd) s hideg zuhany szolgál,
a XVIII. pz.-ban neve már feledékenységbe ment. de van meleg fürdje is, mely vizét szintén a
Lobogóból nyeri; a források hfoka 7—11" C A
Borsózsizsik, 1. Zsizsikfélék.
BoTspart, régi neve a f els-guineai partvidék jelentékenyebb források az említetteken kívül a
Ny.-i részének Sierra Leone és Palmas-fok közt. fokút, Kossuth-kút, Petü-kút, Boldizsár-kút, JóMa nasryobb része Libéria köztársasághoz tartozik. zsef fherceg-kiit, László-kút és Arany János-kút;
a Kossuth-kút kivételével mind a legszénsavduBorsszem Jankó, 1. Babszem Jankó.
Borsszem Jankó, himiorisztikus, képes hetilap sabb egyszer savanyuvizekhez tartoznak, míg a
Budapesten, melyet 1868. Agai Adolf alapított Kossuth-kút ers vasoxidul tartalmánál fogva a
Csicseri Bors nevén. A B.-t alakjai és politikai, földes vasas savanyuvizekhez sorolandó. A fürtársadalmi szatírája tették népszervé. Elbb az dt a bélcsatorna, húgy- és ivarszervnek hurutAthenaeum adta ki, 1906 óta külön r.-t. kiadásá- jainál, vérszegénységnél, csúzos és ideges bánban jelenik meg s j!(7a{ Adolf fszerkesztése mel- talmak eUen sikerrel használják. A fürdvendégek
1910-ig rendelkezésére számos épületben 5(X) lakószoba
lett rövid, ideig Heltai Jen, majd 1906
Ltpcsey Ádám volt a szerkesztje, akinek halála áll. A fürd Szárhegy és Ditró község tulajdona
utánaB.irodalmi szerkesztésétJ/oíriar Jen (1. o.), s részvénytársaság bérli. A székely vasút megmvészeti szerkesztését pedig Bér Dezs (1. o.) nyitása óta, melynek Maroshévíz állomásáról 2 óra

falu, u.

;

;

—

vette át.
Borstell. Kari Heinrich Liidicig von, porosz
lovassági tábornok, szül. Tangermündeben 1773
dec. 30-, megh. Berlinben 1844 máj. 9. A jénai
csata után (1806) keresztül vágta magát Bleherhez. 1813-ban gyztesen harcolt dandárával Dennewitz és Lipcse mellett. 1815-ben a 2. porosz
hadtest parancsnokává nevezték ki. 1825-ben,
mint lovassági tábornokot áthelyezték Koblenzbe,

alatt

érhet

el,

látogatottsága

ersen fokozódott.

A

fürdigazgatóság Alsóborszéken üveggyárat
tart fenn, mely a savanyúvíz elszállításához szükséges palackot (évenkint 1-8— 2 millió darab) ál-

el. Van továbbá bamaszénbányája, zúzóés fürészmalma; B. közelében van a tölgyesi
szoros. V. ö. Cseh K., B. gyógyászati és nemzetgazd. szempontból (Budapest 1873, Borszék, Budapest 1878).
Borszéky Károly, orvos, szül. Budapesten
lítja

nyugalomba vonult
Borstendorf közs. Chemnitz szászországi ker. 1875. Orvosi tanulmányait a budapesti egyetekapitány.^ágban, Flöha j.-ban, (i905) 2417 lak., fa- men végezte. 1898-ban orvosdoktorrá avatták.
1899-ben Réczey tanár sebészeti klinikájára ment,
játékszer, ládakészítóssei és papú^yárral.
1840. pedig

,

mti

oklevelet szerzett, 1901. u. o.
ahol 1900.
tanársegéd 1908-ig, amidón a sebészeti mtéttanjából való szaporítása jöhet szóba, mint azt dr. ból magántanári képesítést nyert. Azóta Réczey
Gall ajánlotta, s azért ezen eljárást gallizálásnak tanár klinikáján adjunktus. Irodalmi dolgozatai
nevezik. Ez abból áll, hogy a savanyú mustot v. csaknem mind a sebészet körébe tartoznak, az
bort vízzel annyira meghigítják, hogy annak orvoskari tanári testület több dolgozatát pályasavtartalma a normális borok savtartaJmát mu- díjjal tüntette ki.
Borszesz (alkohol, etilalkohol), a must erjetassa fel, pl. 10 promillérl 7 promillére szállíttassék alá ezáltal a must cukortartalma, ill. a dé.sénél keletkez bomlási termék. Tisztán elbor szesztartalma is felhígul, mi azután tiszta állíthatjuk a bor ledesztillálása által 0- bvebnádcukor v. tiszta raff. szesz, illetleg cognac ben Etilalkohol).
Borszeszfimisz, 1. Firnisz.
hozzáadása által pótoltatik. A Petiot-féle eljáa
BorszeszhömérÖ, 1.
rással nyert bor már törköly v. csiger-bor
Borszeszmér. 1. Alkoholométer.
seprüblcukros víz hozzátöltése és ennek kier-

Borsva vára,

1.

Borszaporitás.

Borsóvá vára.
csak a bornak ja vitása

Itt

cél-

:

;

Hmér.

—

Borszívó

Boruló deszkázat

586

Borszivó V. borlopó (héber). Üvegbl v. bádogból késztilt eszköz, melynek hosszú szára, bvebb
teste és felül rövid szivókája van. A hosszú szárat a borba eresztik le s a fels szivókán keresztül teleszívják borral, s a száron keresztül megtöltik vele a poharakat. Kisgazdák a tök egy külön faját szárítva és kitisztítva használják bor-

romjaival, ahová Stuart Mária menekült Bothwellel kötött házassága után.
Bortniansky, Dimitrij Sztepanovics orosz
zeneszerz, szül. az ukrainai Gluchov városkában
(Csernigov kerület) 1751., megh. 1825 okt. 9.
(azaz, orosz számítással szept. 28.). Moszkvában,
és Galuppitól Velencében tanult; Modenában 1778.
Quinto Fabio c. operáját adták (Metastasio szövegére); 1779. hazatért, s mint a pétervári császári
éneldíar igazgatója, 45 zsoltárt (4 és 8 szólamra,
két karra is), gör. kel. misezenét, szimfóniát, 3
operát stb. szerzett. Nemzete zenéjének nagyér,

:

lopónak, az ú. n. loptököt, de ez nehezen tisztítható, 8 így vele egyik hordóból a másikba hamar
átvisszük a betegségcsirákat, azért nem jó. Vannak szúró lopók is, amelyeket nem kell megszívni, hanem az aknanylláson a hordóba sülyeszújítója.
tik ket, mire megtelnek, s fels nyílásukat beBortöml. A bor eltartására és szállítására
fogva, a bort így emelik ki.
Borszna, kerületi székhely Csemigov orosz régebben használt állati brök. Dalmáciában és
kormányzóságban, a B. partján, (i897) 12,458 lak., más vidéken, hol a bort a rossz utak miatt lóháton keU szállítani, e célra ma is szívesen használbrcserzéssel és olajprósekkel.
Borszörcsök, kisk, Veszprém vm. devecseri ják az állati (juh-, kecske-, borjú-) brökbl kéu. p. Somlyóvá- szített B.-ket.
j.-ban, (1910) 901 magyar lak
Bortörvény. A borhamisításnak és hamisított
sárhely, u. t. Devecser.
Borszürés. A homályos v. zavaros borokat bor forgalombahozatalának tilalma zásáról szóló
szréssel lehet leggyorsabban megtisztítani, s a 1908-ik évi XLVII. t.-c.-et hívjuk röviden B.-nek,
mai borkezelésben a szrés egyike a legfontosabb 1. Borhamisítás.
Bórtriklorid, 1. Bórklorid.
pincemüveleteknek, mely igen sokszor helyetteBórtrioxid (B^Og), áttetsz alaktalan tömeg.
síti vagy kiegészíti a derítést. A közönséges fiaüvegszer tövörösizzáson
tal borokat már a második fejtés után szrik, Fajsúlya 1*79
8 általában a szrést inkább a fiatal, mint az id- meggé olvad. Vízzel hevesen egyesül és orto-

dem

;

sr

;

sebb boroknál alkalmazzák. Aszerint, hogy a
bor szréséhez min anyagot használunk, többféle szrökészülék van. A legrégibb szrkészülék a hoUandi szr, amelyben a bor srszövetü
zsákokon szrdik keresztül. A zsákok lyukacsainak eltömésére faszénport v. aszbesztet szoktak
édes és
használni. Zavaros aljborok vagy
nyálkás borok szrésére legjobbak a zsákszrk.
A zsákok tisztántartására nagy gondot kell fordítani. Legtisztábban szrik meg a bort a fémszitás aszbeszt-szrök, a Seitz-f éle szrk. Ezeknél egy bizonyos mennyiség rölt, kémiailag és
mechanikailag tisztított aszbesztet teszünk a
borba, mely a szi'szitákhoz jutva, azokon lerakódik, 8 finom szrréteget képez, amelyen azután a többi bor kristálytisztán szrdik át mind-

sr

addig, míg a szrréteg el nem tömdik. Vannak
szrök, amelyekben a bor cellulóze-rétegen sz-

rdik keresztül
rök),

(Bnzinger-féle és Siegl-f éle

valamint olyanok

is,

teste porcellán (Mallié-fóle

sz-

szr-

amelyeknek
szr).

bórsav képzdik.

Borugung (Borku, Borgu, Busszang), nyu-

—

Szudán vidéke az é. sz. 9 11° közt, a Gando,
Nupe, Dahome és Grusszi vagy Gurunszi között.
Több kisebb ország van benne Busszang (1. o.)
az ugyanily nev fhellyel a Niger mellett köztük a legnagyobb; kisebbek: Niki, Kiama és
Vava. B. nagyobbára sík, eléggé termékeny vierdk vannak.
dék néhol vadakban gazdag
Lakói négerek és fülbe- vagy haussza-korcsok.
karavánút a
E vidéken keresztül visz a
Haussza-államokból Lagosba és a Voltához. Elgati

;

sr

;

f

ször

Mungo Park

fordult

meg

benne, aki 1806.

Busszangnál a Nigerbe fúlt; Clapperton 1826.
gondosabban kutatta át. 1894-ben Decoeur és
Baud franciák utazták be, míg késbb Lugard
és Bellott jártak benne. Az 1896-iki francia-német
egyezség szerint B. Ny.-i része német birtok,
az 1898-iki angol-francia egyezség szerint pedig
a K.-i rész Angliának, a középs rész pedig a
franciáknak jutott.
Borulás (aestivatio, növ.), a fiatal leveleknek a
rügyekben való kölcsönös elhelyezkedése, vagyis

Bort (ejtsd: bór), város Corréze francia départementban, a Dordogne és vasút mellett, (i906) 3150
lak., kötélgyártással, kalapkészltéssel, selyem- egymásra való borulása 1. Rügy.
Borulat, az eget takaró felhzet, melynek nagyMarraontel
gombolyítókkal, borkereskedéssel
emlókszobrával, a mellette emelked hegyen az sága a teljesen derült és teljesen felhs szemhatár
Orgues de B. pompás bazalt oszlopsor áll nem között különböz változatokat mutat. Mint fontos
messze tle van a Saut de la Saulé, a Rue patak meteorológiai elem, mely a nap sugárzását és a
föld kisugárzását ersen befolyásolja, a rendszevizeaéae.
Bort, a gyémánt egyik változata, kristályos res megfigyeléseknek tárgya. Nagyságát a 0—
(sugaras, rostos) halmazok golyó alakban kívül- 10-ig terjed borulási skála fokaiban (0=derült,
rl érdes, áttetsz, színtelen vagy szürkés. Vala- 10=teljesen borult) szokás kifejezni.L. mégFelhö.
Boruló deszkázat. 25 mm. vastagságú deszmivel keményebb a közönséges gyémántnál, hasadása nem vehet ki, fajsúlya kisebb a gyémántó- kákból készült kétsoros deszkázat, ahol azonban a
nál. Átmenetek vamiak a jól kristályosodott gyé- deszkák nem teljes szélességükben födik egymást,
mánt felé. A kereskedésben a gyémánt kristály- hanem csak széleiken pár centiméternyire. Fagerendás födélszerkezeteknél alkalmazzák, még
töredékeit szintén B.-nak hívják.
Borthwick, közs. Edinburgh (ettl 18 km.-nyire) pedig vagy a gerendák alatt mint mennyezetavagy közbeskót grófságban, 1440 lak., Lockerworth erd héjazást, vagy a gerendák fölött
;

;

;

;

—

;

.

—
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—

mikor a
Borvizsgáló szakért bizottság, 1. Borhamifödémeknél a gerendák között is
sításvakmennyezet feltöltését van hivatva hordani.
Borvizvölgy, Tiszabogdányhoz tartozó telep
Borussia (új lat.), Poroszország; borusszoMáramaros vra. tiszavölgyi j.-ban, {1900) 581 lak.;
mdnia, tillságos kedvelése mindennek, ami porosz
u. p. Tiszabogdány, u. t. Rahó.
boríisszofobia a. m. porosztól való félelem.
Borvölgy, 1. Radnaborberek
Borúth, 1. Andor, festmvész, szül. 1873 jún.
Bory, nvén jTie vek mellett Bory de Saint- Vin18. Sátoraljaújhelyen. Mvészeti tanulmányait
Münchonl)en kezdte HoUósy Simonnál s Parisban cent Jean Baptiste (1. o.) francia botanikus-utazó
folytatta Doucetnél és Róbert- Fleurj-nél. Els Íz- nevének rövidítése.
Bory de Saint-Vincent (ejtsd: do saen veSssil),
ben Parisban állított ki két nöi arcképet 1895.
A követk'.-zö évben a budapesti Mcsarnokban fel- Jean Baptiste Marcellin, br., francia természettnt Este a mteremben c. képe, amely v3t a gr. tudós, szül. Agenben 1780., megh. Parisban 1846
Károlyi-féle 2000 K-s díjjal tüntettek ki, 1897. dec. 22. mint vezérkari rnagy. 1798-ban Baudin
pedig Toreador-JA megkapta ugyanott a 2000 kapitányt elkísérte újhoUandiai útjára, de BourK-s Rock Szilárd jutalmat. B. stílusára elhatá- bon szigetén visszamaradt; ezt tehát átkutatta és
rozó befolyással volt spanyolországi tartózkodása Szt.-Ilona és más afrikai szigetek érintése után
és Velázquez tanulmányozása. Mióta 1898. Buda- visszatért Európába. Majd mint százados a vezérpestre költözött, súríin találkozunk kevés szín, karba lépett és az 1806 — 1807-iki háborúban mint
de mély tónusú festményeivel a kiállításokon, dragonyos kapitány vett részt. 1814-ben, Soult-tal,
ezek közül kettó, a Feketeruhás
(1902) és a a hadügyminisztériumban szerepelt, s a 100 napi
Jézus születése (idOb) c. megkapta a Mcsarnok uralom idejében tevékeny szerepet játszott. A
Ráth- és Társulati diját. Az utóbbit megvette a Bourbonok másodszori visszatérte után el kellett
hagynia Franciaországot, elbb Németországban,
Szépmvészeti Múzeum.
majd Brüsszelben tartózkodott, 1820. azonban
2. B -Elemér (családi nevén Steiger Alajo8),költ,
szül. Mádon, Zemplén vmegyében 1833 jan. 16., visszatért Franciaországba. 1829-ben a moreai
megh. Sátoraljaújhelyen 1886 aug. 26. Mint mádi expedíciót mint tudományos részvev kísérte,
tolt

n

birtokos, a szöUömlveléssel foglalkozott, 1870-tl
azonban sátoraljaújhelyi lakos és lapszerkeszt
volt 1879. a Petfi-társaság tagjává választotta.

1830. a hadügjTninisztérium történelmi osztályá-

nak fnöke lett 1840. vezetje volt az algériai tudományos expedíciónak. Az Exploration seientiSzépirodalmi munkásságát 1854. kezdte az akkori fique de l'Algérie c. nagy hivatalos munkában,
fvárosi hírlapokban. Verseinek els gyjteményét Cosson és Durieu de Maisonneuve társaságában,
B. költeményei (Pest 1859), a közönség rokonszen- a botanikai részt írta. Útleírásai mellett egyéb
vesen fogadta Petfi hatása alatt állt, de e tekin- tudományos munkákat is írt, min többek között:
;

;

;

a legöntudatosabbak egyike volt, nem
vadászta a cikomyát szinte, igaz hang, mély ke-

Histoire des hydrophytes (Paris 1829) c. mve.
Boryslav, közs. Galíciában Drohobycz kerü-

dély és könnyen izgatható képzelet kedveltették
meg verseit.Ujabb költeményeit Nyárlevélek címmel adta ki (Sátoraljaújhely 1878). Hátrahagyott
mveit két kötetben Szana Tamás bocsátotta közre
életrajzával (Budapest 1887). Dalai közül több a

leti

tetben

;

kapitányságban, 10 km. -re Drohobycztól, (i9oo)
11,631 lak. A kárpátok lábánál elterül homokk

homokrétegekböl, amelyekben 1000 számra
vannak kutak fúrva, nagy mennyiség petróleumot ós ozokeritet nyernek az ozokeritböl évenés

;

—

ként 12 millió kilót, petróleumból pedig 2 3 millió kilót termelnek. 1902-ben és 1903 elején a
Kálmán.
zenét alkalmaztak, mint Szomorúfz ága luijlik tz 34 fúrótornyot pusztított el; azonkívül a
a virágra ., Tele txin a rózsabokor ..., De szé- munkások is sztrájkoltak. 1911. ismét nagy tíiz
pusztított e telepen. V. ö. Miick, Der Erdwachspen szól a furulya stb.
bergbau in B. (Berlin 1903).
Borüledék, 1. Boralja.
Borysthenes, 1. ókori görög neve a DnyeperBorválaszút (azeltt: Válaszút), kisk. Sza^
2. A Bug melletti OUna (1. o.) város ó-görög
már vm. szinyérváraljai j.-ban, (i9io) 706 oláh nek.
kivált azok, melyekre Simonffj^
Szénffy Gusztáv és Kralovánszky Mór

nép ajkán

is él,

:

.

—

lak.

;

vasúti állomás, posta- és táviróhivatal.

neve.

Borz (Meles Storr.), a ragadozó emlsök (Carnivora) rendjében a menyétfélék (Mustelidae)
közé tartozó állatnem, melynek négy él és két
kihalt faja közül az európai közönséges B. (Meles
taxus Bod.) a legismertebb. Teste zömök, otromba háta széles, lábai kurták, feje rövid, orra
hegyes fülei rövidek, elüls lábain ers, ásó karmai vannak. Bundája hátán szürkés szín, hasa
1906 eltt biztosított szerzdéses különös vám- és lábai feketék, hátsó lábai között a farka tövéig
kedvezmények hatáljTikat vesztették.
rozsdás fehér a szája zugától a füléig fekete szín,
hátrafelé szélesed sáv húzódik. A nstények viBorvirág, 1. Bor.
Borvíz a. m. savanyuvíz. Ig>' nevezik fleg lágosabb színek. Testhossza 75 cm., farkhossza
súlya 20 kg.
Erdélyben a savanjTi nátriumkarbonátot (Nátrium 18 cm., vállmagassága 30 cm.
bicarbonicum) és sok szabad szénsavat tartal- Európában a 60-ik é. sz.-i fokig fordul el: Délmazó természetes vizeket, melyeket különösen Európában Olaszországban található. Ázsiában
nyáron át borral elegyítve szoktunk inni. Hazánk a Léna folyóig terjed, a Kaukázusban gyakori
és D.-i határa Tibet. Hazánkban csaknem minilyen savanyuvízforrásokban bvelkedik.

Borvám. Az osztrák-magyar vámterületre behozott borok szerzdéses vámja hordókban behozott boré 100 kg.-onként 60 K, palackozott boré
75 K. 22'5»/o-nál nagj-obb szesztartalommal biró
bor mint égetett szeszes folyadék kezeltetik.
br és ilybor elállítására szolgáló preparátumok
behozatala tilos. Pezsgöbor szerzdéses vámja 100
kilogrammonként 95 K 20 fUl. Az olasz boroknak
:

M-

;

;

;

;

-
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den erds vidéken honos. A felföldi erdségekben azonban ritkább, mint az alföldiekben.
Erdélyben is aránylag gyakori. A föld alatt, saját maga készítette építményben lakik, s ezt
magános helyeken építi. Építménye a rókáénál
nagyobb, középpontját a földszint alatt IV2 m.-

fekv

katlan képezi, amelybl különböz
irányokban több folyosó indul ki. B folyosók kö-

nyire

zül azonban csupán egy-kettnek van kijárata,
míg a többi csak szellztet nyilas. Lakását a legnagyobb tisztaságban tartja. Tápláléka alsóbbrend állatokból, gyümölcsbl és gyökerekbl áll;
de megeszi a madárílókát is s a fácánosokban néha
nagy károkat okoz. Táplálékát éjjel keresi. A
nappalt és a telet átalussza. A téli álom kezdete
eltt októberben párosodik, s a nstény februárban

2— 5 fiat íiadzik. Brét vadásztáskák,
,

,

tarisznyák

készítésére és útitáskák bevonására használják,
szrébl finom ecseteket és keféket készítenek.
A B. nembe tartozó többi fajok közül a Meles
awaA;MwaTemm., Japánban, Kelet-Szibériában, a
Meles leucurus Hodgs Kínában, Tibetben, a Meles alboffülaris Blyth pedig Tibetben, Yarkandban és Kashgarban honos. A B. legrégibb maradványait Perzsia és Görögország miocénkorú
rétegeiben találták.
Borz, kisk. Bihar vármegye belényesi j.-ban,
(1910) 421 oláh lakossal, vasúti megálló, u. p. és
u. t. Belényesújlak. A B.-i malmok völgye festi
szépség benne szép tó van. V. ö. K. Nagy
;

Sándor, Biharország (Nagy-Várad 1888,

III. köt.,

133).

Borza v. Boza földje, a XIII. sz.-ban a Barczaságneve. II. András a kún betörések visszaverése
végett 1211. a német lovagrendnek adta át csakhogy a lovagok, amint a kunokat leverték, a Fekete-tengerig terjed független állam középpontjává akarták tenni a B. földjét s ehhez III. Honorius pápa helybenhagyását is megnyerték. II.
András azonban 1225. fegyveres ervel zte ki
ket s a német lovagrend és nagymestere, Salza
Hermann, hiába igyekezvén visszanyerni az elvesztett területet, a mai Németország ÉK.-i részét
szerezte meg. Ezzel a B.-föld külön poUtikai szerepe is megsznt. V. ö. Orbán B., Székelyföld.
Borzadályos, 1. Borzasztó.
Borzaglekvár (növ.), a gyalog v. földi bodza
gyümölcsébl szkor fzött lekvár. Leginkább az
ipolymenti palócság fzi és használja, mert ott
a borzag bven n. Mellfájósnak különösen hasznos; kenyérre kenve általában jóíz táplálék;
a srbb jobb fajta. A B. fzése másutt is ajánlatos. Soká el nem tartható, de évrl-évre lehet
fzni és frisset a forgalomba bocsátani.
Borzalom, ers kellemetlen érzés, a félelemnek egyik magas fokú változata, melynél valamely romlást hozó er nyilvánulásának szokatlan
arányai, módja, vagy eredményei megdöbbentenek, megborzongatnak. L. Borzongás.
Borzamat, 1. Bor.
Borzas, kisk. Kis-Küküll vm. dicsszentmártoni j.-bíin, (tüio) 706 oláh és magyar lak. u. p. és
u. t. Dicsszentmárton.
;

;

Borzaskata (növ.), 1. Nigella.
Borzas lúd, 1. Fürtös ml.
Borzas tyúk, 1. Kaffer tyúk.

—

Borzongás

Borzasztó, borzalmas, borzadályos (észt.), a fájdalmasnak, félelmesnek s rútnak rendkívüli foka,
mely borzalmat kelt (1. Borzalom). A közönséges
nyelvhasználat szerint a B.-val többé-kevésbé
egyenl érték szók a félelmesnek magasabb
fokozatai s minségi változatai az ijeszt, a rémít, az irtózatos (iszonyatos) és a szörny. Az
ókori mondák, még a görögöknél is, tele vannak
B. eseményekkel s jelenetekkel. Az Atridák története a szörnységek láncolata. Innen a B. belejutott a költészetbe s a képzmvészetbe is, az
utóbbiban azzal a mérséklettel, melyet a klaszszikus ízlés megkövetelt. A színpadon is inkább
csak Senecánál foglalt tért, kinél a gyilkosság 8
egyéb iszonyatos dolog nyilt színen folyik le.
Shakespeare -nél s az újabbaknál is néha a B.
igen hatásos eszköznek bizonyult. Ezért nyomult
a regénybe is. Ha azonban az író egyenesen arra
törekszik, hogy a nézben, vagy olvasóiban a
rémület kínos, szorongó érzését keltse,
rémdráma, vagy rémregény lesz.
Borzavár, kisk. Veszprém vármegye zirczi
járásában, (1910) 1122 magyar lak. postahivatal,
:

mve

;

u.

t.

Zircz.

Borzderes szín, a hegyi marha egy fontos csoportjánál fordul el, s fehér, szürke s fekete szrszálak keverékébl áll, melyek közé még fehér
vég sötétebb szrök, de néha fakók, pirókok ós
barnák is vegyülnek. E szín sötétebb és világosabb változatokban fordul el. A marha bre mindig szürkés. Ezt a marhát az Alpesek havasi részein tenyésztik Fontosabb fajtái a schwyzi marha
Svájcban, az algául Dél-Bajorországban, a montavoni Vorarlbergben, a felsinnthali Tirolban és
a mürzthali s murbodeni marha Stiriában. Ezek
közül a schwyzi a legnagyobb és legtejelbb, de
nehezebben meghonosuló, az algául a legkisebb,
de könnyen meghonosuló s ezért nálunk legkedveltebb.

Borzeb (Canis familiáris vertagus), a házi
kutya egy

fajtája. L. Tacskó.
Borzfalva, kisk. Bereg várm. alsóvereczkei
j.-ban, (1910) 110 rutén lak. u. p. és u. t. Alsóve;

reczke.

Borzfogó, vasfogó, amellyel a borzot v. rókát
a kotorékából kihúzzák.
Borzhínár (növ.), 1. Ceratophyllum.
Borzippa (Borsippa), Babilon városának
testvérvárosa az Eufrátesz jobbpartján itt állott
a híres Izida-templom, Nebo istennek szentelt srégi szentély, melynek romjait a Bii-sz-Nimi'ud
;

nev

halom jelzi.
Borzongás, a sima és harántcsíkos izomzatnak
összehúzódásai, remegésszerú görcsei, amelyeket
sajátságos kellemetlen, a hidegérzéssel kapcsolatos érzés kisér. Fiziológikus körülmények közt is
elfordul, ha pl. hirtelen ht veszítünk, így különösen ha hideg víz ömlik a hátunkon végig, vagy
ha izzadtan hideg szell ér. Pszihikus behatásokra is bekövetkezhetik így félelemnél, nagy
mélységbe való letekiutéskor, szintúgy, ha csikorgó hangot hallunk (ha a kés megcsúszik a
tányéron), vagy ha körmeinket végighúzzuk a
falon. A B.-sal járó izomösszohúzódások fleg bizonyos izomcsoportokra lokalizálódnak: a hát,
;

nyak, tarkó,

s

különösen

ers

B.-kor az állkapocs

;

;
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izmaira (vacogás). A sima izmok közt jellemz
a bór sima izmaiaak, az «aiTector pili»-knek
(1. 0.) összehúzódásai, amitl az ember libabrös
lesz, valamint a kis vererek izomsejtjeinek összehúzódásai. A B. oka kóros is lehet (hidegrázás).
Rendesen a hirtelen magasra emelked lázzal jár
mert valószínleg ezeknél a test bels
egiTitt
hmérsékletének hirtelen emelkedésével nem tad
ehhez járul
lépést tartani a bór hmérséklete
még az, hogj- a brerek megszkülnek, a br vérszegény lesz, 8 még le is hül Igy tetemes differencia keletkezik a bels szer\-ek ós a br hmérséklete között, ami a B. ós hidegrázás kiváltó
okaként szerepelhet. Kóros B.-t, hidegrázást föIeg
bizonyos toxinok okoznak, melyek a legtöbb akut
fertz betegségnél keletkeznek, így tüdögyuladásnál, maláriánál. Influenzánál, vörhenynél stb.
Ug>'ancsak Intoxlkáción alapulhat az a B., amely
néha katéterezésnél fellép, mert csak akkor tapasztaljuk, ha a raegkatéterezett és inficiált húgycsben hámfosztott hely is van.
Borzosító gép, 1. Csinozás.
Borzprém, 1. Sziksárúk.
Borzsák. A szüret alkalmával sok helyen még
a bunkóval v. szöllömalomban megzúzott szllöt
;

;

:

szövet zsákba

úgy

lábbal kltlporják e zsákot nevezik B.-nak. Ma már legtöbb helyen felhagytak a lábbal való taposással
8 a B. helyét a sajtó foglalta el. A sepr kisajtolásánál is használnak zsákokat, de ezek
ritka

teszik és

;

srbb

szövet zsákok, amelyeken a seprben lev bor
nyomás alatt átszrdik, s a sr, kemény borsepr a zsákokban marad.
Borzsavölgyi gazdasági vasút, vonala a Máv.
bátj'u-királyházai vonalának Beregszász állomásából kiindulva Komlóson át Kovács-rétig
vonul 76 km. hosszban. A szárnyvonal pedig

Komlóstól Xagyszllösig a Máv. elbb enilitett
vonalának állomásáig 20 km. hosszban. Az önálló motoros üzem keskenyvágánj-ü (76 cm.)
vonal 1908. nyilt meg és az 1907. évi XLII. t.-c.
engedélyezte 3.554,000 K építési tkével. Üzletvezetsége Bereaszászon van.
Borz-tyúk. A házi tyúk egy fajtája, melyet feltnen rövid lábak jeUegeznek. Több változata
van, úgy a fekete skóciai mászó tyúk (Baklee),
a német B. (Krper), a francia courtes-pattee s a
dániai rövidlábú. Valamennyien meglehetsen jó
irazdasági tjTLikoknak mondhatók.
Bos L., tulok, a páros csülkek (Artiodadyla)
ndjébena kérdzk (Ruminantia) alrenájébe
s a tulokfélék ÍBovidae) családjába tartozó emls állatnem. A Linnétl 1766. felállított nemet
újabb rendszerezók több nemre, mások alnemre
osztják. A mai felfogás szerint több kihalt fajon
\\-xl[ egyetlen él faj, a szarvasmarha {Bos tau>(S L.) tartozik e nembe. L. Szarvasmarha.
Bos, Lambert, hellenista tudós, szül. 1670 nov.
23. Workumban, Westfrieslandban, megh. 1717
jan. 6- Franekerben, ahol tanult és 170i-tl mint
a görög nyelv tanára mködött. Fbb mvel Mysterium elllpslos Graecae (Franeker 1712): Antldescriptlo (1714) Vetus
qultatum Graecarum
Testamentum (u. o. 1709, Oxford 1805, 5 köt.)
Anlmadversiones ad scriptores qnosdam graecos
(Franeker 1715).
i

:

.

.

.

;

—
Hós,

Bosboom
kisk. Himyad vin. hunyadi j.-ban,(i9io)
lak. ; u. p. és u. t. Vajdahunyad.
2. B.,

1.

776 oláh

-

vm. kolozsl

klsk. Kolozs

j.-ban, (i9io)

955 oláh és

magyar lak. vasúti megálló, a. p. és u. t. Kolozs.
Bosa (^tsd: boía), kikötváros és püspöki szék;

hely Szardínia Ny.-l részében, Cagllarl tarto-

mányban, a Temo torkolata közelében, malárlás
vidéken, (i9oi) 6846 lak., korallhalászattal, szöllés olajfa termeléssel.
Bosácz, kisk. Trencsén vm. trencsénl j.-ban,
(1910) 3951 tót és német lak.
savanyuforrással,
;

posta- és távlróhivatal.
Bosányi, l.Béla. orvos, szül. Székesfehérváron
19. Orvosi tanulmányait a budapesti
egyetemeken végezte. 1883-ban Bécsben
orvosdoktorrá avatták és évekig mködött a bécsi
kórházakban min t segédorvos. Elbb Meránban,

1858 szept.

és bécsi

késbb Nagj'becskereken

foljtatott orvosi gya1892-ben lett a budapesti Szt. Lukácsfürd forvosa, 1910. a székesfvárosi Sáros-fürd
igazgató-forvosává nevezték ki. Irodalmi dolgozatai fleg a thermalis balneológiát és a budapesti hévvlzekröl nyert tapasztalatait tárgyalják.
Munkái Merán klimatikus gyógijhehj Dél-Tirolban (1886) A köszvény (1893). Több magj^ar és
külföldi folyóirat munkatársa. Bosányi közhasznú
mködéseért Ismételten nyert kitüntetést.
2. B- Endre, a Magyar cukorgyárosok orsz.
egyesületének Igazgatója, Magyarország középeurópai közgazdasági egyesületének és a Vidéki
malomiparosok orsz. egyesületének titkára, szül.
Budapesten 1857 jún. 7. A gazdasági szakirodalom mvelésének szentelvén magát, több szaklap
(Falusi Gazda, Tejgazdaság, Földmívelési Erdekeink) szerkesztését vette át megalapítója és
szerkesztje a Magyar Szesztermelök Lapja
(1886) és a Magyar Molnár (1889) c. szaklapoknak írt több, e két szakba vágó pályanyertes
munkát Is A malomijxír szerepe és jelentsége
közgazdaságunkban (Bpest 1892): Ausztria és a

korlatot.

:

:

;

:

:

magyar szeszipar (u. o. 1890). 1905. A lisztvizsügyérl Irt igen flgj'elemreméltó tanulmányt. A nemzetközi munkásbalesetgyl és mun-

gálatok

kásegészségügyi kiállítás rendezéseért (Budapest
1907) a kir. tanácsosi címet kapta. Az utóbbi
években igen élénk tevékenységet fejtett ki a
középeurópai közgazdasági egyesületek nemzetközi konferenciáinak rendezése körüL
Bosányneprd (azeltt: Bossan-Neporácz),
kisk. Trencsén vm. báni j.-ban, (1910) 396 lak.
u. p. Pelsmotesicz, u. t. Bercsény.
Bosboom, Anna Louisa Geertruida (sz. Toussalnt), németalföldi regényírón, szül. Alkmaurban 1812 szept. 16., megh. Hágában 1886 ápr.
havában. Férje B. Jan, neves németalföldi feet
volt, ki fleg egyházi festészettel foglalkozott.
B.-né mint történeti regénjirón a legtermékenyebbek közé tartozott. 1838-ban jelent meg els
mve: De graaf van Devonshlre (a D.-l gróf);
ezt követték De Leld8che8tudent(a leldenl deák)
Ben stoormachtlg leven (egy hatahnas élet): stb.
Legnagyobb népszerséget azonban a Het hu is
Lauemessenek (a L.-i ház) kö.szönheté. Utóbb sikerrel próbálkozott meg modem jellem-regények
müvelése terén is (Majoor Frans 1875). Regényel
(Romantische Werken) 25 kötetben jelentek meg
:

;;;

:

Bosc

Bosio
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(Arnheiml880 - 88). Életét megírta Jan ten Brink
(Amsterdam 1886).
Bosc, természetrajzi novek mellett Louis Augustin Guillaume B. (1759—1828) párisi tanár
( Jardin des plantes) nevének rövidítése. Munkája
Les différentes espéces de ehénes, qui croissent
en Franco (Paris 1808); Histoire naturelle des
coquilles (1824, 2 kiad., 5 köt.) Histoire des vers
et des cmstacées (1829, 2 kiad., 2 köt.).
;

Boscan, Almogaver Jüan, spanyol költ, szül.
Barcelonában 1495 körül, mint gazdag patríciuscsalád sarjadéka, megh. u. o. 1542. Egyideig Katolikus Ferdinánd hadseregében szolgált, majd nagy
utazásokat tett külföldön s 1519-ben hazatérve
annyira megnyerte V. Károly kegyét, hogy ez
Álba herceg nevelését rábízta. Utolsó éveit szülvárosában töltötte. Els költeményeit még az

vája a környékét egészen elpusztította. B. az
ókorban is lakott hely volt és egyszerre pusztult
el Pompejivel. 1895-ben az erre is kiterjed ásatások jelentékeny leleteket eredményeztek. Legfontosabb az a 95 darabból álló ezüst edény lelet
(B.-i kincs), melyet aranyékszerekkel és kb. 1000
drb (Augustustól Vespasianusig terjed császárkori) éremmel egy férfiú csontváza mellett ástak
ki egy villa egyik helyiségében. Az ezüst edény
leletet, mely kb. a Kr. e. 50. és Kr. u. 79. évek
közötti idbl származik,Rothschild báró vásárolta
meg és a Louvrenak ajándékozta.
tárgyai
azok a díszes ivóedények (9 pár), melyek finom
kivitel ornamentikájukkal és figurális pompájukkal ersen hasonlítanak a világhír hildesheimi
lelet tárgyaihoz. V. ö. Der Silbersehatz von
B. (Mittheil. des kais. deutschen archaeol. Insti-

F

egyszer modorában írta, azon- tutes, 1896, II.) B. Collection (New-York 1898)
ban késbb belemélyedve Petrarca, Dante s a régi Héron de Villefosse, Le Trésor de B., Monuments
klasszikusok szellemébe, verseiben nagyobb súlyt et Mémoires, Fondation Eug. Pist I.V. (Paris 1899).
fektetett az olasz eleganciára, a forma helyes
Boscorealei kincs, 1. Boscoreale.
voltára. Nagy érdeme, hogy
vezette be a spaBosco-Tre-Case, község Nápoly olasz tartonyol költészetbe az olasz költi mfajokat, a szo- mányban, a Vezúv D.-i lábánál, (i9oi) 10,254 lak.,
nettet, canzonet, a terzinát stb., nemkülönben az selyemiparral. 1631. és 1906. sok kárt tett benne
ottave rimet (nyolcas rímet), utóbbit gyönyör a földrengés és a Vezúv hamuesje.
Allegória c. nagy epiko-lirikus költeményében. B.
Bse, Július, gróf, porosz tábornok, szül. 1809
használta egyszersmind elször Spanyolország- szept. 12., megh. 1894 júl. 22. Hassegerode-ban.
ban a rím nelküU 11- szótagú jambust is. Mvei 1860-ban mint ezredest a hadügyminisztériumba
(Obrasi elször Barcelonában 1543. jelentek meg. osztották be és ez állásában a hadsereg újjászerAzóta igen sok kiadást értek. Legújabban Knapp vezése körül érdemeket szerzett. Az osztrák háboadta ki összes müveit (Madrid 1875).
rúban (1866) Podolaál és Szadovánál (jún. 3.) küzó-kasztiUai dalok

;

Bosch (van Aeken,Aken), IIieroiiymus,német- dött. A lamacsi (blumenaui) ütközet elestéjén
aKöldi fest, szül. Hertogenbosehban a XV. sz. Franseckytl azt a parancsot kapta, hogy Monközepe táján, megh. 1516. Életeri aUg tudunk del osztrák tábornok jobb szárnyát kerülje meg
valamit. Ftjedelmi megrendelk számára festett és míg Fransecky júl. 22. kora reggel a Lamacs
egyházi kepéket. Müvei közül sok már korán és Hidegkút falvak között felállított osztrák fOlaszországba és fleg Spanyolországba került, hadat támadta meg, B. egy elfogott erdör kahol feltn sajátosságuk miatt nagyon kedvelték lauzolása mellett a Pozsony melletti Zergehegyen
azokat. B. festi irányban is tovább fejlesztette álló 27. gyalogezredet meglepte, visszanyomta
a nemetalföldi festészetet, de különösen annak de a harcot a közbejött fegyverszünet félbeszakítárgyköret bvítette ki, egyrészt genreszer, más- totta. A béke helyreállta után B. a 20. hadosztály
részt fantasztikus kísérteties ábrázolásaival és vezényletét vette át. Az 1870-iki liáborúban a
igen nagy hatást gyakorolt kortársaira és utód- 11. hadtestnek lett fvezére, de Wörth-nél súlyojaira, külöuösen id. Bruegel Pieterre. Mvésze- san megsebesült. 1873. gyalogsági tábornokká
tének jellemz példái: A kooperáció (Madrid, nevezték Id 1880. nyugalomba vonult. V. ö. HetPrado múzeum) a hét
ábrázolásával díszí- mann, Jul. v. B. (Berlin 1897).
tett asztallap
az ú. n. Szénás szekér triptychon
Boselapbus, 1. Antilópok.
(Escorial) ket triptychon a bécsi udv. múzeumBoselli, Paolo, olasz államférfiú, szül. 1838
ban. A becsi mv. akadémiában lev triptychon, jún. 18. Savonában, ahol 1870 képviselnek is
középen az utolsó ítélet, a szárnyakon a pokol és választatott. Crispi alatt 1888. közoktatásügyi
paradicsom ábrázolásaival esetleg csak másolat, miniszter lett, de 1891. Crispivel együtt megbude igen érdekesen mutatja be B. fantasztikus
kott. 1893— 94-ben földmívelésügyi, 1894—96.
vészetét, moly oly nagy hatással volt korára.
pénzügyi miniszter, 1899—1900. pedig kincstárBosco, 1. Bartolommeo, bvész-mester, szül. nok volt. Jelenleg Torinóban tartományi elnök.
Torinóban 1793 jan. 7., megh. Drezda mellett, Mvei Marchese Lorenzo Pareto Le droit mariGrunában 1863 márc. 6. Részt vett 1812. a francia time en Italie (Torino 1885) Discorsi e scritti
hadsereg oroszországi hadjáratában s nünt hadi varii (Savona 1888).
fogoly Szibériába került. Miután 1814. megszabaBosiljevo, 1. adók. Modrus-Fiume vm. vrbovsdult, 18 evén át egész Európában ós a Keleten kói j.-ban, (1900) 366 horvát lak., postahivatallal
is megfordult bvész-mutatványaival. Fia Carlo u. t. Generalski stol. A XVI, sz.-ból való, hajdan
szinten híres bvész volt.
2. B., Don Giovanni,
Frangepán-f éle kastély, ma Lesce fürdvel együtt
1. Don Bosto.
2. B-,
a gr. Nugent-féle uradalomhoz tartozik.
Boscoreale, város Nápoly olasz tartomány- adók. Belovár-Körös vm. cazmai j.-ban, (i9oo) 393
ban, Casteilamare közelében, a Vezúv D.-i lá- hon-át-szerb lak. u. p. és u. t. Cazma.
bánál, (1901) 9340 lak., szöUötormelóssel ós seBosio, 1. Ferdinando, olasz író, szül. a piemonti
lyemhernyó tenyésztéssel. 1850-ben a Vezúv lá- Albában 1829., megh. u. 0. 1881 okt. 16. Tanár
;

;

fbn

;

;

m-

:

;

;

—

—

;

;:

:;

—

Bosjemanit

Bosnyáknyúl
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Boskowitz (csehül Boskovice),ta ugyanily nev
volt több felBöbb iskolában, azután több Ízben
a közoktatásügyi minisztérium vezetje. Munkái kerületi kapitányság székhelye Morvaországban,
közül felemlítondök Amália, Tecla e Camilla a Biela partján, vasút mellett, (i9oo) 5880 lak.,
barnaszénbányával, gyapjú- és pamutszövkkel,
(regény, 1856) II finaledi un onest' uomo (1858)
La ílglia del calzolajo (1860) Storia popolare dei régi városházzal, gót székesegyházzal, Palacky
szobrával a Menssdorff-Pouilly grófok szép, régi,
papi (1861) II marchese di Villamarina (1864)
parkkal körülvett kastélyában érdekes törökkori
II popolano
F. D. Guerazzi e le sue opere (1865)
arrichito (1876); Ricordipersonali(1878). 1874-ben festmények láthatók.
BoSnjaci, adó- és politk. Szerem vm. zupanjai
jelentek meg válogatott költeményei (Parce sepultis, Le fantasie orientali), s ugyanakkor elbe- j.-ban, (1900) 4622 horvát lak. vasúti állomás,
:

;

;

;

;

;

széléseinek egy gyjteménye (Scene e racconti
domestichi). Irt egy nagyobb költeményt is La Democrazia címmel és alapító társa volt az II Diritto
liirlapnak.
2. B., Ft-an^oü Joseph^hékV, ívoncia. szobrász,

posta- és táviróhivatallal.
Bosnyák, nép, 1. Bosznia.
Bosnyák Zoltán (felspataki), Író, szül. Bala-

tontüron 1861 okt 10. Középiskoláit Nagykanizsán, a jogot Budapesten végezte, ahol 1883.
;zül. Monacóban 1769 márc. 19., megh. 1845 júl. az államtudományok doktorává avatták. Még
29. Pajounak volt tanítványa. Mvei, melyek er- ez évben kinevezték a belügyminisztériumhoz,
sen klasszicista jellegek, többnyire az egymás- hol a gyámügyi közigazgatási, majd a gyermekutáö következ uralkodók számára készültek. védelmi osztály vezetje, utóbb pedig, mint miRészben töiléneti szempontból is érdekesek XFV. niszteri tanácsos, ennek fnöke lett. Midn 1903.
Lajos lovasszobra a párisi Plaee desVictoires-on: Széli Kálmán az állami gyermekvédelem szeraz Arc de triomphe du Carrousselen lev bronz- vezését bizta rá, megalkotta az elhagyott gyerquadriga Enghien herceg márványszobra Ver- mekek állami védelmérl szóló szabályzatot,
saUlesban IV. Henrik mint gj- érmek, ezüstszobor meljTiek egész rendszerét a jótékonyság helyett,
minden külföldi államot megelzve, az elhagyott
a Louvreban Salmacis nimfa, u. o. stb.
Bosjemanit (ásv.), %nztartalmú aluminiumman- gyermeknek az állam védelméhez való jogára
alapítja és az államilag kiválasztott családban
gánszulfát fehér, zöld, sárga rostok. (Szinonim
apjohnit). Mint ki\irágzás Dél-Afrikában a Bosje- oldja meg. 1909-ben Parisban, francia nyelven
Le droit de l'enfant abandonné clm alatt megjeman folyó melletti vidéken lelik.
lent könyvében a gyermekvédelem jogrendszerét
Bosjeuians (holl.), 1. Busmanok.
szociálfllozóflailag is megalapozta. Szerkesztette s
Bosket (ang.), 1. Bosqtiet.
BoSkovic (ejtsd boskovics), 1. Péter, horvát költ, részben írta Le droit de l'enfant abandonné et le
szül. Raguzában 1705., mint a nagynev matema- systéme Hongrois de protection de l'enfance c.
tikusnak, B. Rogernek test\'ére, megh. már 1722. munkát, melyet a m. kir. belügyminisztérium
ifjúságának virágában. Kéziratban számos költe- adott ki. 1910-ben a kopenhágai kongresszuson
ménye maradt fenn, nyomtatásban csak egyházi eladást tartott az elhagj'ott gyermekek nemzetbirtokminiénekei jelentek meg Velencében 1723. ily címen: közi védelmérl. Egyéb müvei:
:

;

;

:

;

:

A

mum mint agrárreform

Alagyarországon (lináaA gyámügyi közigazgatás reformja
2. B., Roger József, horvát matematikus és pest 1885)
csillagász, szül. Raguzában 1711 máj. 18., megh. (u. 0. 1891). Azonkívül a színmirodalom terén
1787 febr. 12. Fiatalon a jezsuiták rendjébe lépett; is sikerrel mködött. Színdarabjai BecsUletbiró
1740. a Collegium Romanum-on a matematika és Mary; Tisztítótz; Sursum corda ; Mirette, mind
filozófia tanára lett és 1750— 53-ig a pápai állam- a Nemzeti Színházban került színre. — Neje Sánban megmérte a délkör egy fokát. 1760. nagyobb dor Erzsi (1. 0.) operaénekesn.
Bosnyák ló. Bosznia lótenyésztése nagyobb
európai útra indult, melybl visszatérte után 1764.
Páviában tanárságot vállalt, ettl azonban nemso- lendületet azóta mutat, mióta az osztrák-magyar
kára meg\ált, majd Milanóban tanított, 1 773. pedig monarchia megszállotta, bár ma sincs több mintelment Parisba és itt a tengerészetnél az optika egy 200,000 drb. lovánál. Ez állománynak legigazgatója címet nyerte. Francia tudósok ellensé- jelentékenyebb része közönséges parlagi ló, amely
geskedései arra birták, hogy Bassanóba menjen, kicsiny, 140— 150cm. magas ós nagyon formátlan
és kevés igén3r. Újabban
ahol mveinek kiadásáról gondoskodott. Vissza- állat, de kitartó,
vonultan Milanóban töltötte utolsó napjait. ABrera- javítására magyar arab, telivér és félvér csódö-

Hvale duhovne

iliti

popevke

itd.

;

:

gyz

palotában szobrot állítottak neki.Múvei 5 kötetben röket használnak.
meg (Bassano 1785). Egy tankölteménj't
Bosnyák marha. A Száván túl, Boszniában,
is írt De solis ac lunae defectibus (London 1764). Hercegovinában, Dalmáciában, Szlavóniában és
Boskovics &Yo/fl/i, szerb történész és politikus, Horvátországban is tenyésztik, s nálunk is riska
szül. 1833 márc. Szvilájnácban, megh. Belgrád- név alatt ismerik. Színe sötét-darvas, v. fekete.
ban 1895 jan. 7. Bölcsészeti és jogi tanulmányait Magassága 110 cm. Rendkívül igénytelen kicsiny
Belgrádban végezte, azután hosszabb utazásokat marha, amelynek hizékonysága nem rossz, igátévén, mint hírlapíró mködött, mígnem 1869. zási képessége kielégítö. Tejelképessége, viszoszerb miniszteri osztálytanácsos és 1873- közok- nyítva a test kicsinységéhez, elég jó, amennjiben
tatásügyi miniszter lett 1876. beadta lemondását 1000—1200 1. évi tejhozama van. Horvátországés a belgrádi fiskolán a történelmi tanszéket ban javítására magyar erdélyi bikákat haszfoglalta el. Mint politikus mindig szabadelv volt. náhiak.
Bosnyáknyúl (áuat), a vadon él tengeri nyúl
Munkái A középkor általános története (szerb
nyelven) ; István Dusán cár története (szerbíü) stb. (Lepus cuniculus L.) dunántúli neve.

jelentek
:

:

;

—

Bosnyákok

—

Bosnyákok, 1. nép, 1. Bosznia.
2. B. (Bosniaken), II. Frigyes porosz királjmak a XVIII. sz.
elején alakított szabad csapata, eredetileg lengyel
kopjásokból szervezve, késbb délszlávokból, fleg
B.-ból. 1745-ben huszárok mellé beosztva mködtek, a 7 éves háború alatt már önálló ezredként
szerepeltek. A bosnyákezred 1800. az ú. n. Towarczys ezreddé alakult át s magva lett a 2. ulánusezrednek.
Bosnyákország, 1. Bosznia.
Bosnyák pénzek, 1. Délszláv pénzek.
Boso, Burgundiakirálya, Irmengardnak, II. Lajos frank császár leányának férje és sógora Kopasz Károlynak,a Ny.-i frank királynak, ki t 871.
Vienne (Provence) grófjává, 876. pedig Itália helytartójává nevezte ki. 880-ban a burgundi nagyok
királyukká választották meg s ekként megalapította a ciszjurai Burgundiát, mely a Rhone folyótól K.-re,

a Genfl-tó és a Közép-tenger között

el-

terül tartományokat foglalta magában. Megh.
887 jan. 11. A trónon Lajos íia követte, ki késbb
III. Lajos néven császár is lett. V. ö. Dümmler,
Geseh.

d.

ostfránk. Reichs.

Bosoród, kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban,
u. p. és u. t. Russ közelében
<i9io) 1485 oláh lak.
római építmények nyomai látszanak.
Bosporus, 1. Boszportcsz.
;

;

Bosscha
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Bos primigenius Boj., priseus Boj. (paieont.),

BoBsknyi-család (nagybossányi és nagy- éskisRégi magyar család, mely a gr. Ujfalussy, b. Majthényi, b. Rudnyánszky, Besznák, Motesiczky, Rudnay, Prileszky, Turcsányi stb. családokkal együtt a Nyitra vmegyében megtelepedett
ugróczi).

si Divék nemzetségbl

vette eredetét.

A

család

egyik kihalt ága 1694. báróságot, 1775. grófságot
nyert. se Polkmár ispán a XIII. sz. közepén
élt, ki IV. Bélától Bosán földet kapta cserébe bizonyos turóczvmegyei birtokért. Fiai Gyüvéki (Divéki) Baán és Kozma 1275. osztoztak meg nyitraés trencsénvmegyei si birtokaikban, összesen 9

községben. 1277-ben Kún László Dyueki Baán fia
Barleus mestert és testvéreit Budmert (1277—98),
Jaroszlót (1277—1316), az 1299-iki pozsonyi várnagyot és Gergelyt, valamint nagybátyja, Kozma
fiait (Kozma, Leusták, Lukács és Iván) megersíti
Bosán birtokában, 1287. pedig a nyitravmegyei
Preznichétadományozzaneki.l294-benazemlített
Barleus 12 márka vérdíjt fizet az általa megölt
Aladár fia István barsi várjobbágy testvérének,
Miklósnak. 1299-ben III. Endre Barleusnak és testvérének Jaroszlónak a htlen Divéki István birtokainak harmadrészét adományozza. 1300-ban
Barleus és Jaroszló treneséni Csák Máté szolgálatában voltak s mint ilyenek, III. Endrétl a barsvmegyei Vezekényt kapták. Baán négy fia közül
Barleus (fiai Miklós és János), Iroszló (fiai Domokos, Péter és Demeter) és Budmer ispán (fia András) térj esztették tovább a családot. Barleus unokái a bossányi B., Bodmér unokái pedig a TkésUjfalussy- család sei. A család sének, Folkmár
fia Kozmának leszármazol pedig a kisprónai B.család sei voltak. A késbbi ivadékok közül B.

ásatag áUatnem, a most él európai tuloknak
(Bos taurus L.) salakja a diluviumnak jellemz
emlse. Maradványa az európai aesontbarlang» -okban (1. o.) fordulnak el. Magyarországban az igriczi (Bihar vmegyében), Németországban a gaüenreuthi csontbarlang a nevezetesebbek
János 1618. nyitrai követ, B. Mihály 1635. barsi
(1. Bovinae).
Bosqnet (franc; ang. hosket, ejtsd: boszké), alispán volt, majd bárói elmet nyert, fia B. László
cserjékbl, kevés magas fából v. ilyenek nélkül jelentékeny szerepetvittl. Lipótkorában. 1622-ben
való kis liget, rendesen tekervényes utakkal s B. Boldizsár a soproni országgylésen követ volt.
árnyas ülhelyekkel.
B. Gábor 1681, 1715. és 1720. nyitrai követ, elébb
Bosquet, Pierre Frangois Joseph, francia BercsényiMiklóstitkára.majd a nagyszombatiker.
marsall, született Mont-de-Marsan-ban (Landes) tábla elnöke. B. Ádám 1681. nyitrai alispán. B.
1810 nov. 8., megh. Toulouseban 1861 febr. 5. József 1741. nyitrai követ; u. a. volt 1751. B.
1834;-ben mint hadnagy az algériai seregbe lépett. Imre,majd 1760. alispán, késbb alországbiró, kir.
1848-ban dandártábornokká nevezték ki s 1851. alhelytartó s 1775. gróf, vele azonban kihalt a
a kabilok ellen tnt ki. A krimi háborúban az grófi ág. A bárói ág utolsó ivadéka B. Miklós 1760.
Alma melletti ütközetben (1854 szept. 25.) dön- szeptemvir volt. B. Simon a múlt század negy^^etötte el hadosztályával a gyzelmet. Része volt az nes éveiben nyitrai alispán, majd pedig az abszoluinkjermani gyzelemben is (nov. 5.). Szebasztopol tizmus alatt hontvmegyei fnök. A család egyik
eltt 1855 szept. 8. intézett roham alkalmával a ága Bihar vmegyébe szakadt, melybl B. Ferenc,
jobbszárnyat vezette a Malakov-bástya ellen, de Kazinczy Ferenc anyai nagyatyja, 1764. bihari
oly súlyos sebet kapott, hogy haza kellett szállí- követ volt. (Karácsonyi, M. nemzetségek I. köt.
tani. III. Napóleon császár kinevezte szenátorrá
Wertner M., A magy. nemz. I.)
és marsallá. V. ö. Lettres du maréchal B. h ses
Bosscha, 1. Johannes, németalföldi államférfiú
amis 1837—60. (Pau 1879, 2 köt.) Lettres du ós író, szül. 1797. Harderwijkben, megh. Hágában
maréchal B. (Paris 1891;).
1874. Tanár volt az amsterdami fiskolán, majd
Boss (ang.), a hollandiai «baas» mesterszótól, képvisel és kultuszminiszter. Fbb munkái:
Észak-Amerikában a pártok fejeinek neve, külö- Neérlands heldendaden te land. (Leeuwarden, 2.
nösen az önz, kizsákmányolásra alakult szövet- kiad. 1869—75, 3 köt.) ós Leven van Willem III.
kezetek, mint pl. a new-yorki Tammany-Hill (Amsterdam, 4. kiad. 1873).
vezetjét hívják így,
2. B., Johannes, németalföldi fizikus, szül. BreBossage (franc, ejtsd: bosszázs), az épületkövek dában 1831 nov. 18., megh. 1911 ápr. Deventerfelületének durva, egyenetlen, nyers megdolgo- ben és Leidenben természettudományokat tanult,
zása. Magyarul nagyolás-n&k nevezzük, ellentét- 1856. asszisztens a fizikai kabinetben Leidenben,
ben a finoman megdolgozott, simított, szemcsézott 1860. tanár a bredai katonai akadémián, 1863.
vagy csiszolt kfelülettel. L. még Termésk, Fa- iskolafeUigyeló, 1872. tanár a delfti politechnikán
lazat, Busztika.
s 1878-ban igazgató ugyanezen intézetben. B. fog;

;

;;

:

—
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lalkozott a hang terjedési sebességével, a galván
polarizáoióval, a hóegyenértékkel, agaivánáram
hfejlesztésével, az elektrolízis mechanikai elméletével stb. Nagy érdemeket szerzett a telegráfozás terén is.
Bo8se (franc, ^tsd: bosss) a. m. bütyök, domhorú díszítmény. Ronde B-, az olyan szobrászati
mü, mely szabadon áll, pl. a szobor, tehát ellentéte a sík lapra alkalmazott domború mnek.

domború m.
Ábrahám, francia rézmetsz, szül.
Toursban 1602., megh. 1676 febr. 14. Callot és

Demi

B.,

Boase,

1.

<laude Mellan hatása

alatt készítette híi-es raet-

—
3.

Bossut

B., Luigi, gróf, olasz régisógutdós és törté-

Milanóban 1758 febr. 28., megh. u. o.
1835 ápr. 10. A nagy forradalom ügyét szolgálta
s Bonaparte alatt a francia kormány ügynöke
lett Torinóban, majd az olasz királyság levéltárainak prefektusa. Müvei közül legjelesebbek:
Observations sur le vasé que l'on conservait h
Génes sous le nom de Sacro Catino (Torino 1807)
és Istoria d' Itália (1816—23, 19 kötet). Számos értekezést és vagy 80 önálló munkát írt összesen.
Roscoe mvét X. Leó pápáról (12 köt.) átdolgozta
netíró, szül.

olaszul.

Bossti d'Arras, francia troubadour,

1.

Adwn

melyek igen érdekesen, (de la HaUe).
Bossuet (ejtsd: bosaüé), Jacques Bétiigm, meauxi
mvészi linorasággal ábrázolják korának mindennapi életét. Különösen kiemelendók a Városi há- püspök, szül. 1627 szept. 21. Dijonban, megh. 1704
zasság, a Falusi házasság, Az okos és balga szüzek, ápr. 12.Ünnepelt hitszónok és hittudós, XIV. Lajos
A négy évszak c. sorozatok, továbbá a IV. László korának egyik legérdekesebb alakja. Már korán
lengj'el király és Gonzaga Lujza Mária házassá- feltnt ékesszólásával s ennek köszönhette, hogy
gát ábrázoló szép rézkarc. Tanítással is foglalko- 1669. Gondom püspöke, 1670. a dauphin nevelje,
zott a párisi mvészeti akadémián és elméleti mü- majd ennek bekövetkezett halála után a dauphine
veket is írt. Különösen fontos a rézmaratásról írt falanüzsnása és meauxi püspök lett (1681). XIV.
Traitó des maniéres de graver en taille-douce Lajosnak rendíthetetlen híve volt s mint ilyen részt
(Paris 1645). V. ö.Val^r^gue, A. B. (Paris 1892). vett az 1682 márc. 19. tartott nemzeti zsinaton,
mely a francia galUkán egyház szervezetét álla2. B; Róbert, német államférfiú, szül. Quedlinburgbanl832júl. 12., megh. 1901 júl. 31. BerUn- pította meg. A jansenizmusnak azonban mégsem
ben. Miután Hannoverban mint kormánj'tanácsos volt híve és a quietizmus ellen Fénelonnal szemmködött, 1876. eladó tanácsosnak hí\'ták meg ben eredményesen harcolt. Hitszónoklatait hithüa kultuszminisztériumba. 1889-ben helyettes ál- ség, tani tisztaság, mély és mindig eredeti fellamtitkár lett a birodalmi belügji osztályban fogás, egyszer s mégis elragadó nyelvezet jel8 e minségben frésze volt a munkások bizto- lemzi. Discours SUT l'histoire univ. jusqu'á l'emsítására vonatkozó törvények kidolgozásában. pire de Charlemagne (1681) c. mve az els tört.1891-ben a birodalmi igazságügyi osztályban ál- bölcs. mü s ma is utolérhetetlen mélység. Szólamtitkárrá, 1892. pedig (márc. 30.) porosz noklatai és egyéb nagyszámú mvei ismételten
kultuszminiszterré nevezték ki, mely állásban megjelentek. Az els gyjteményes kiadást a ben1899 szept. 4 ig mködött. Munkái Grundzüge d. cések készítették (1815—19, 46 köt.) s ennek
konserv. Politik (2. kiad. 1870) Wirtschaftsbuch alapján jelent meg a Lachat-féle kiadás (30 köt.
für deutsche Beamte (1778—79) Eine Dienstreise Paris 1864, legteljesebb). Kritikai kiadás a Lenach demOrient (Leipzig 1900). Hagyatékából je- barg-féle (Paris 1890—95, 6 köt.). Levelezésébl
lent meg: Aus der Jugendzeit (Leipzig 1904). 19()9-tól kezdve jelenik meg az akadémia meg1907-ben Schreiberhauban szobrot emelt neki a bízásából új, jav. kiadás szerk. Ch. Urbain ós
porosz tanítók egyesülete.
E. Levesque. Eletírói: Bausset bíbornok (Paris
Bo68Í. 1. L'arlo Aurelio, báró, olasz lírikus, szül. 1814, 4 köt.), Floquet, B., précepteur du Dauphin
Torinóban 1758 nov. 15., megh. Parisban 1823 et évéque de la Cour (u. o. 1864); Reaume,
jan. 20. L Napóleon idejében Szardiniában több- Hist. de J. B. B. (u. o. 1869—1870); Lebarg,
í^zet-

és rézkarcsorozatait,

:

:

;

;

(Brügge 1889)
Rebellian, B. historien du Protestantisme (Paris
1891); OroiisU, Fénelon et B. (u. o. 1894—95,
2 köt.) Borseaud, Hist. et descr. des manuscr.
et des edit. (u. o. 1898, 2. kiad.). Magj-ar fordításban megjelent Döme K., A kat. hittudom,
pörben forgó cikk. elad. (Nagj'szombat 1793);
Bogyai M.. A kat. hit tudománya (Vácz 1793)
Aisay ¥., B. beszédei I. köt. (Budapest 1895).
Bossut (ejtsd: twssiii), Charles, fTQXívm matemaoratóriumok (Canticum canticorum, Az elvesztett tikus, szül. Tartarasban (Lyon mellett) 1730 aug.
paradicsom, ezt Budapesten is eladták), 3 egy- 11., megh. Parisban 1814 jan. 14. Eleinte teolófelv. opera, requiem, hangversenydarabok or- giát tanult és aJ^ címet nyert. Más pálya felé
gonára (egyik zenekarral), kamarazenemvek, iránjTiló hajlamai Parisba vezették, hol Clairant

Szardiaiának szentpétervári követe volt. Mvei összegjüjtve 3 köt. jelentek meg (Paris 1799-1801, új kiad. London 1816).
2. B.,Enrko. olasz zenekölt és orgonamvész,
szül. a Garda-tó melletti Saló-ban 1861 ápr. 25.
Bolognában és Milanóban tanult mint kitüntetett
növendék; 1890. C!omóban orgonás és Nápolyban
orgona- és zeneelmélettanár lett, késbb a velencei Benedetto Marcello-féle konzervatóritmi, majd
a bolognai Liceo musicale igazgatója. Mvei
féle hivatalt viselt: 1796.

Kitn

orzongora-, hegedüdarabok, dalok stb.
a legjelentégonaiskolát írt Tebaldini-val. Ma

Hist. crit. de la prédicat. de B.

;

:

és d'Alembert hathatósan támogatták tanulmá-

nyaiban. 1752-ben Meziéresben a matematika taB. Renzo, nára lett, mely állását azonban a forradalom alatt
szül. Comóban 1883 ápr. 9., atyja nyomdokain elvesztette. A császárság idejében megyetemi
jár Velencében s Lipcsében tanult 1905-ig. 1906 tanár lett s az Institut tagja. Legtöbb érdemet a
óta karnagy Lübeckben. Zene- és énekkari müve- kísérleti hidrodinamika terén szerzett, különösen

kenyebb él olasz zenekölt.

— Fia,

:

ket, hang\ersenydarabot hegedüre.dalokat stb. írt.
Béeai

Na^

Ltwfkama.

HL

IcUL

Recherches sur la construction la plus avantageuae
SS

;;

;

Bosszú
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des digues

cím müvével

(Paris 1764;). Mint Pas-

vel; élénk halászattal és kereskedelemmel,

amely-

nek a behozatalban gabona, kender a f cikkei
a XII. sz.-ból való temploma egyike Anglia
legnagyobb ilynem épületeinek. B. a XIII. sz.ban Anglia második kikötje volt, de a Witham
eliszaposodása háttérbe szorította. Újabban kotösztön nyilvánulása, mely rással elérték, hogy 400 tonnás hajók fel-

cal tisztelje, kiadta annak munkáit (1779, 5 kötet) ezt Discours sur la vie et les oeuvres de Pascal
munkája követte.
Bosszú. Szilaj indulat, mely képzelt v. valódi
sérelmeknek megtorlását célozza. Alapjában az
;

cím

embernél

is

az

állati

ellenségével szemben könyörületet nem ismer.
Akin a B. indulata hatalmat vesz, az nem latolgatja a vele történt sérelem nagyságát, hanem ellenfelét megsemmisíteni törekszik. A B. ösztön-

jöhetnek a városig. — 2. B., Massaehusetts amerikai állam székhelye, az Egyesült-Államok egyik
legrégibb és legérdekesebb városa a Massaehusetts Bay fels részében, a Charles-river és

szer nyilvánulását legjobban a vadérzésü, m- B. Harbour közti félszigeten, három (Beacon,
veletlen emberen észlelhetni. De még szörnybb Copp's és Fort) most is elég felismerhet halmon,
a B., ha szolgálatában az ész és a külszines m- (1910) 670,585 lak,, élénk iparral, különösen br-,

A renaissaneo embe- cip-, fémárú-, gép-, bútor-, pamut- és ruházati ipara B.-nak is mesterei voltak. Mai ral, amelyek évenként több mint 200 millió dollár
rendezettebb társadalmi viszonyaink között, a érték árút termelnek, végül állami hajógyárral
küls korrektség máza alatt a B. indulata az és javítómhellyel; élénk halászattal és különösen
egoisztikus ember lelkében mint szivárgó méreg kereskedelemmel. A behozatal fcikkei gyapjú
lappang tartogatja, amíg lehet, s megvárja az (B. London után a legnagyobb gyapjupiac), kenalkalmas idt, amikor kitöltheti. Minthogy a B. der, cukor, kémiai cikk, hüvelyesek és állati ba megtorlásban mértéket nem ismer, a megtorlás rök kiviteléi hús és húsnemek, szarvasmarhák,
a legtöbb esetben nem lehet a sértett fél dolga, kenyértermókek, pamutárúk és briparcikkek. Az
hanem az e célra szolgáló független és elfogulat- összes külkereskedelmi forgalom 6'34o/o B.-ban
bonyolódik le (e teldntetben csak New York múlja
lan bíróságé.
B. (észt.). Az a vágy, hogy képzelt, vagy való, fölül 46-61ö/o-kal). 1908-ban külkereskedehni forjól megérdemelt, vagy méltatlanul szenvedett sé- galomban érkezett 2.801,033 és távozott 1.995,196
relmeinket megtoroljuk, legtermészetesebb érzé- t., a parti forgalomban pedig érkezett és távozott
seink egyike, bár erkölcsi szempontból kárhozta- 10.543,526 t. A bevándorlók száma ugyanabban
tást érdemel. A gylölettl táplálva hatalmas az évben 22,992 volt. Eendes gzhajó-összekötteszenvedéllyé nhet, mikor is künéletet nem is- tésben áll Liverpool, Anvers európai és azonkívül
merve, vakon tör célja felé s egy egész életnek számos amerikai kikötvel. 15 vasúti vonal indul
fcéljává lehet. A B. a költészet minden ágában ki a városból. B. részei az ó-városon kívül Easthelyet találhat s gyakran az egész
vezet B. a Naddle's vagy Maverick Island South-B.,
eszméjévé izmosodhatik. Nagy szerepet játszik a amelyet az óvárostól a kiköt egy ága választ
régi mondai világ alakjai közül pl. Achillesnél, el Charlestown a Charles-folyó másik partján
Elektránál, Krimhildánál. Shakespeare-nél Shy- azután a külvárosok Brighton, Roxbmy, West
lock a megrögzött B. -szomj jellemz megteste- Roxbury és Dorchester. A legélénkebb utcák:
sülése. A görög mítosz erinnys-ei a B.-állás nem- Washington és Tremont-street. A város közepén
ti, kik kérlelhetetlenül üldözik a bnöst. V. ö. van a B. Common 19 ha.-nyi gyönyörtí park az
1871— 77. Miimore terve szerint felállított harcos
Aischylos, Bumenídák
Euripides, Orestes
emlékkel közelében a Public Garden 10 ha.-nyi
Schiller, Kraniche des Ibykus.
Bosszúság, a lélek ingerlékenysége, mikor vé- park van Washington lovas szobrával (Bálitól),
letlen apró bajok, kellemetlen körülmények ha- Bverett (1794-1865) és Sumner (1814—74) szobtása alól nem tud szabadulni. Dongó méh, rosszul raival. Kiválóbb épületek: a Beacondombon a
elhelyezett bútor, kellemetlen arc, csekély nesz State-House (Bulíinch tervei szerint) korinthusi
mind oka lehet a B.-nak. A mindennapi élet apró oszlop -portikusszal és aranyozott hatalmas kupokellemetlenségei, melyeket máskor észre sem ve- lával, terasszán Webster és Mann szobrával, eltte
szünk, ilyenkor megelevenülnek s körülzsibong- pedig a Shaw-emlékkel (Shaw a polgárháboiniják az embert. A B.-nak oka lehet idegesség,fáradt- ban az els színes ezred ezredese volt) a New
ság, rossz kedv néha testi bajoknak is eljele v. County Court House, a B. University fépülete
következménye. Ha nem csak futó érzés, hanem az Old State House, amelyben az angol rség
tartósan befészkeli magát a lélekbe, beteges álla- és a B.-i lakosok közti összeütközéssel kezdetét
pot jele s az egészséges lelki egyensúly hiányát vette a «B. Massacre», érdekes történeti emlékek
bizonyítja.
gyjteményével a Faneuil Hall, az «amerikai
Bosta, kisközség Baranya vármegye pécsi szabadság bölcsje» (Faneuil hugenotta keresjárásában, (loio) 305 magyar lakossal u. p. Garé, ked 1742. építette és a városnak ajándékozta),
u. t. Görcsöny.
amely az amerikai szabadságharcban több jelena Government
Bostock-féle hurut, 1. Szénaláz. Bostoek an- tékeny esemény színhelye volt
gol orvos (szül. 1773. Liverpoolban, megh. 1846. Building, hivataloknak szolgáló hatalmas épület
Londonban) után van elnevezve.
MuUettöl az Old South Meeting House, B. legBoston, 1. város Lincoln angol grófságban, a régibb temploma a Public Library közel 1 millió
Witham mindkét partján, 10 km.-nyire aWashba kötet könyvvel a Museum of Natural History,
való torkolásától, vasút mellett, (i9oi) 15,567 lak., könyvtárral a Massaehusetts Institute of Techgazdasági gépgyárral, vasolvasztókkal, kötél- és nology, Amerikában egyike a legkiválóbb polivitorlavászongyártással és kisebb hajók építésé- technikumoknak a Trinity Church francia-roveltség fegyverei állanak.
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stílusban 1877. épült az új Public Library
római renaissance-stílusbán 1894. készült el a
Museum of Fine Árts értékes szoborrégiség- és
képgj'üjteménnyel (Pálma Vecchio, Tintoretto,
Pinturicchio.Watteau, Rubens, Tenier, de különösen az angol és amerikai mesterek tói) a New
Old South Church 75 m. magas toronnyal emlékszobrok még a Commonwealth Avenuen Hamilton (Rimmertól), John Glover (Milmoretól), William Lloyd Garrison (Warnertól) és Leif Erieson
(MissWhitneytól),továbbá Sámuel Adams, Winthrop kormányzó, Kolumbus és Aristides szobrai.
Legszebb parkja a Franklin-park. Tudományos és
;

;

;

;

Boswell

tl (Philadelphia) kezdve egyedtU
vev. Ali ütés
Souveraine, 12

játszik a felütés
Grand
Souveraine és a 13 ütés := Concordia).
2. B., amerikai származású kering-féle tánc,
melynek üteme valamivel lassúbb a keringönéL
Újabban Magyarországon is felkapott táncfaj.
Bostonit, t^lérkzet, lényegében nátriumföldpátból áll a nátriumban gazdag emptiv kzetek
telérkiséretéhez tartozik.

=

=

;

Bostra (Xova Trajana),

Bostrichus

1.

Boszrá.

Szú.
Boström, Christopher Jacób, svéd bölcsész,
szül. Piteában, É.-i Svédországban 1797., m^h.
közmveldési intézetei Amerikában els helyet 1866. Upsalában tanult, s ott 1827. magántanár
foglalnak el ezek közt van Amerika legrégibb lett 1833. a királyi hercegek nevelje, 1838. rendkívtili, 1843. rendes tanár. 1863-ban nyugalomba
iskolája, a Boys english and Latin School 1635-böl
a legkiválóbbak a politeclmikuma 241 tanán-al, vonult. Legkiválóbb gondolkodója a svédeknek,
1476 hallgatóval a B. college 30 tanárral és 760 íilozóflai iskola megalapítója. Keveset irt, de antanulóval. Jótékonysági intézetei számosak és nál nagyobb hatást tett él szóval mint tanár és a
gazdagon dotáltak: legkiválóbb a Perkins-fóle vele való személyes érintkezés útján. 1859-ben
vakok intézete.
B. neve kezdetben Trimoun- kiadta A íilozóflai államtan alapvonalai c. muntairo V. Tremont volt. Az els angol, aki itt lete- káját. Közremködésével jelent meg a svéd biogr.
lepedett, egy állásától megfosztott pap, Blackstone lexikonban terjedelmes cikk s külön is Ch.
volt, aki azonban a Salemból jövó gyarmatosok- d. B. és fllozoliája (1859). Rendszere, melyet
nak, akik 1630. vándoroltak be, a maga jogait maga racionális idealizmusnak nevezett, a svéd
30 sterl. fontért eladta. Az új gyarmatosok né- egyetemeken még ma is helyet foglal. V. ö. e rendhány vezérük tiszteletere, akik az angol B.-ban szer vázlatára néz\'e Ueherweg, Grundriss der Geszülettek, B.-nek keresztelték el. A kis város ke- schichte der Phil. cím munka 506. lapját Matzreskedelme révén gyorsan kezdett növekedni. A ner, Phü. Monatshefte (1869); Höffding, PhU.
XVIII. sz. közepén már Amerika legfontosabb Monatshefte (1879) Zur Erinnerung an Chr. J.
városa volt a maga 25,000 lakosávaL 1770 máre. B. 1897 (százéves ford. szül. n.).
5.-én itt ütköztek össze elször a B.-i polgárok
Bosut. 1. B. (Boszui), folyó Szerem vm.-ben,
angol katonákkal (B. Massacre) és 1773 dec. 16. mely Stitáron felül a Szávából kiszakad s az otitt dobták az angol teaszállltmányokat a tengerbe tani mocsarakon átkanyarodva, Bosut községnél
(B. Tea-Party). A szabadságharc elején angol ka- ismét a Szávába ömlik. Hossza 130 km. Stitámál
tonaság tartotta megszállva a várost, míg végre már nem közlekedik a Szávával s vizét inkább a
2. B., adók. Szerem vm.
1776 márc. 4.-én Washington megszállotta a Dor- Bics folyóból veszi.
chester-magaslatokat és kényszeritette máre. 17. mitroviczai j.-ban, (i9oo) 1098 horvát-szerb lak.
az angolokat a város elhagyására. 1872-ben és gözhajóállomás, posta- és telefonhivatal
1908-ban nagy tzvész "pusztított, a város egy
Bósva (Bózsva), a Bodrogba öml Ron>'^•a folyó
részét elhamvasztotta és óriási kárt okozott. A jobboldali mellékvize, mely az Eperjes-Tokaji tra;

(AUat),

1.

;

:
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:

:

;

—

tengermellék feltöltése által a város területét jelentékenyen megnagyobbították és ez most 9600 ha.-t
tesz. 1882-ben nagy nemzetközi ipar kiállítás színhelye volt. B.-ban született Franklin Benjámin.
V. ö. Shurtleff, Description of B. (1875) Winsor,
Memóriái History of B. (1880-82, 4 köt).
Boston, 1. társas kártyajáték, az amerikai
szabadságharc alatt találták fel, most már divatját multa. Négj en játsszák whist-kártyával. A
felütött kártj'a jelzi a legjobb színt, pl. ha a carreau dámát ütöttük fel, akkor a legjobb a carreau, másodrend a coeur, míg a két fekete harmadrangú szín. Az egj'es lapok értéke rendes, a
négy felsó kártyát, mint a whistnél, honneurökként fizetik. Mindenki 13 lapot kap. Az els bemondja, hogy hány ütést, B.-t fog csinálni, legalább ötöt színt késbb vall. Az utána következ csak akkor veheti fel a játékot, ha több
ütést, vag>' ugj'anannyi ütést, de magasabb színben mond be. Ha egyedül akar játszani a felvev,
ezt rögtön jeleznie kell, mert különben nincs joga
a «whi8ts szóval társul jelentkezt visszautasítania. A segíttársnak, ha 5 ütést, kis 6.-t mondtak
be 3, ha 6—8 ütést, vagyis nagy B.-t mondott be
a felvev, úgy 4 ütést keU csináJnia. Kilenc ütés;

;

chithegységben Abauj-Toma vmegj'ében ered, s
rövid DK-i folyással a zemplénvmegyeiHosszuláznál a Ronj^^ába ömlik.
Boswell, 1. Alexander, sir, angol költ, B.
James (1. alább) fia, szül. 1775., megh. 1822 márc.
Songs, chiefly in the
26. párbajban. Mvei
:

Scottish dialect (1803) Edinburgh or the ancient
royalty (1840) Clan Alpines Vow (1811). Ifjabb
testvére, James B. (szül. 1778., megh. 1822.) újból kiadta Malone Shakespeare-jét (1821).
:

;

2. B; James, angol író, szül. Edinburghban
1740 okt. 29., megh. Londonban 1795 máj. 19.
Tanulmányait Edinburghban, Glasgowban, Ut-

rechtben és Londonban végezte. U. i. ismerkedett
meg Johnsonnal, akihez bels barátság fzte. E
barátság egész életére dönt befolyásúvá lett.
Rousseau ajánlólevelével beutazta Németországot, Svájoot és Olaszországot. Korzikában megismerkedett Paolival és Skóciába hazatérve adta

Account of Corsica, with Memoirs of General
Pasquale di Paoli (Gasgow 1768) c. mvét. Dr.
Johnsont elkísérte a Hebridákra. Ennek az útnak
leírását tartahnazza a Journal of a Tour to the
Hebrides with Johnson (London 1786) c. könyve.
Johnson halála (1784) után B. azt tekintette élete
ki
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ffeladatának, hogy jeles barátja mondásait, nyi- hatnak rajta kisebb hajók. 200 km. hosszú folyás
latkozatait az utókor számára megörökítse és után Samácznál torkollik.
Boszna-Brd, 1. Bród.
hogy életrajzát megírja. Ez az életrajz 1791. jelent meg Life of Sámuel Johnson címen és B. neBoszna-Szeraj, 1. Sarajevo.
vét halhatatlanná tette, mert nemcsak a legbeBosznay István, tájképfest, szül. Csurgón
csesebb forrásm Johnson életére vonatkozólag, (Somogy vmegye) 1868. A gimnáziumi tanulmáhanem mint mintaszeríl életrajz is az angol iro- nyok végeztével a mintarajziskolában tanult.
dalomban a legels helyek egyikét foglalja el. 1891. rajztanárrá nevezték ki Debreczenbe. 1893.
Ezért nevezte Maeaulay B.-t az életrajzírók nagy- állította ki elször
m-ckép és Somogyi
mesterének. V. ö. Fitzgerald, Life of J. B. (Lon- táj c. képeit. 1897-ban az sszel, 1898. az Erdon 1891), továbbá Maeaulay és Carlyle tanul- dben és 1904.
radványi pusztán c. festmémányai B.-rl Bogers, Boswelliana.
nyeit megvette a kormány a múzeum számára.
Boswellia Roxb. (tömjénfa, növ.), a Bursera- B. 1910 óta a budapesti képzmvészeti fiskola
ceae-család génusza, melynek 10 faja részint tanára.
Afrika BK.-i tropikus részében, részint KeletBosznia (Bosnyákország ; 1. a mellékelt térIndiában honos. Apró fák. Kérgük papirvékony- képet) Hercegovinával együtt azeltt török tarságú rétegekben lehántható. Leveleik brnemüek, tomány volt. Az 1878 júl. 13. berlini egyezpáratlanul szárnyasak. Virágaik meglehets na- ség folytán török szuverenitás alatt álló, de az
gyok s levélhónalji, v. végálló bugákat alkotnak. osztrák-magyar monarchia által katonaUag megTöbb faj fájából nedv szivárog ki, ez megszá- szállott és kormányzott tartomány lett. 1908 okt.
radva a tömjén (gummi resina olibanum). Legne- 5. Ausztria és Magyarország uralkodója annekvezetesebb e tekintetben a B. Carteri Birdw. tálta és azóta az osztrák császár, illetleg a ma(mohr meddhu) a Szomáliföldön és Dél-Arábiá- gyar király szuverenitása alatt álló tartomány
ban. Tömjéné az ú. n. Olibanum, Luban Bedowi Horvátország, Szerbia, Novibazár, Montenegró,
V. Luban Sheheri. A Szomáliák gyjtik evégbl az Adriai-tenger és Daknácia közt. Természetes
febr. végén v. márc. elején megvágják a fát s a határai: É.-on a Száva, K.-en a Drina, Ny.-on
következ 2 hónapban a vágást mélyítik. A B. Kleknél 8 km. hosszúságban az Adriai-tenger és
Frereana Birdu (segaar), szintén szomáli faj, a Dinari-Alpok fgerince. Területe, Hercegovitömjéné a Luban Meyeti v. Luban Matti. Kelet- nát is beleszámítva, 51,110 km^.
Indiában a B. serrata Roxb. (salai) gyantája
Felülete. B. és Hercegovina, ÉK.-i részéoftlcinális és füstölésre használják, de kereske- ben a Száva-menti termékeny síkságot, a Poszavinát leszámítva, hegyekkel takart ország. Az
désbe nem kerül.
Bosworth, község Leicester angol grófságban, Una ésUnac forrásai közt Imoszkiig egy hegyLeicestertl 18 km.-nyire, 840 lak. A tle 5 km.- tömeg ágazik a Dinari-AlpokftörzséblésK.-i,
nyire fekv síkon, Bosworthflelden 1485 aug. 22. azután DK.-i irányt követve átv^onul B.-n. Ennek
egyes markánsabb részei Ny.-ról K.-re a SzatorIII. Rikárd király a Richmond grófja (VII. Henplanina (1873 m.), Krplina-planina (181 5 m.), Rarik) ellen vívott csatában életét vesztette.
Bosworth, Joseph, angol filológus, szül. 1789. dusa-pl.(1956 m.), Ljubusa-pl. (1798 m.), BitovujaDerbyshireben, megh. 1876 máj. 27. Oxfordban. planina (1824 m.), Bjelasnica-pl. (2067 m.), TreszTeológiát tanult, 1857. az angol-szász nyelvészet kavica-planina (1877 m.), Lelje-pl. (2034 m.) és
tanára lett az oxfordi egyetemen. Nyelvtudo- Lebrsnik-pl. (1859 m.). Az itt említett részekbl
mányi munkái Elementsof Anglo-Saxon gram- álló, hatalmas hegytömeg, terjedebnes, körülbelül
mar (1823) Compendious grammar of the pri- 1000 m. magas és néhol 1900 m. magas hegjTSúa Dictionary of csok által koszorúzott fensíkjaival vízválasztóul
mitive English (1826)
the Anglo-Saxon language (1888) King Alfred's és a Ljubusa-planinától kezdve határul szolgál B.
Anglo-Saxon version of the histórián Orosius és Hercegovina között. Benne nincs oly folyó,
(1859); The Gospels in Gothic of 360 and in Anglo- amely a tengerbe torkolló vizet táplálna mélyeSaxon of 995 (Wiclif és Tyndale angol fordítá- dései nagyobbára hosszú, É.-ról D.-re nyúló, 700—
sával, 2. kiad. 1873). Nagy angolszász szótárá- 900 m. magas, széles és termékeny völgymedennak átdolgozását, melyet 1882. kezdett meg, ha- cék (Livanszko-polje, Rusko-blato, Glamocskolála után az oxfordi egyetem megbízásából Tol- polje, Duvno-polje), amelyeknek vizei a föld alá
ler folytatta. L. Anglia I. kötetét (Halle 1877). tnnek el. B.-felé, az Unac és Szana forrásaitól,
Bsz, az asantiaknál 2000 kaurikagyló ér- hegység a Crljevica-planinától kezdve alacsonyotéke 5 fr.
dik ós a Ny.-ról K.-re vonuló Grmecs-planinával
Boszdzsa Ada, v. Bozdzsa Ada, sziget, 1. Te- végzdik ennek az Una és Szana felé nyúló ágai
alacsony hegyekké slyednek.
nedosz.
Boszna folyó, a Száva mellékvize. Ilidze melA délibb tömegesebb részeken a fontosabb átlett, 3V2 km.-nyire az Igman-hegy lábánál ered
járók a Maklen-nyereg (1123 m.) Prozornál, az
a sziklákból és a kövek alól bugyognak el a Ivan-nyerog (967 m.) Konjicánál és a Cemernoforrások és vizök egy medencébe gyl, amelyet nyereg Gackónál az ÉNy.-i részekben pedig a
a B. forrásának tekintenek. Rövid folyás után f öl- természetes utak az Unac-, Szana-völgy, tovesziaZseljeznicát és Miljackát. Nagyobbára kes- vábbá a Grmees-planina eltt D.-en elnyúló
keny, erds keresztvölgyekben folyik.Mellékvizei 600—1000 méter magas horpadás, meg a Bjemég jobbról a Krivaja és Dobojnál a Spreca, bal- lajszko-, Medeno-, Bravszko- és Petrovacskopolje.
vízválasztótól a Vrbasz és Boszna közt E ról a Dragaca, a L( sva és az Usora. Vranduk ós A
Zenica közt sok a sellöje. Csak Maglájon alul jár- felé hosszú hegylánc (Britovnia, Sztit Vranja,
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Vranica, Vucia nevek alatt) nyúlik el, amelj-nek
egyes csúcsai D.-en 2000 m. magasságot érnek el
É. felé azonban alacsonyodik s az üzloraac (942
m.) és a Borja-plauinától (1077 m.) kezdve a Száváig dombos vidékké alakul. Benne a legfontosabb
horpadások a Risovac (600 m.), a Komari (914 ra.)
és a Predivoda- nyereg (1150 m.).
A Boszna és Drina fels folyása közt a f ó vízválasztóhoz az 1100 m. magas Zagorje-fensík
csatlakozik, amelynek É.-i ésEK.-i szegélyérl a
Boszna mellékvizei. D.-i es DK.-i lejtirl pedig a
Drina mellékfolyói futnak le. Ez a fensik egy másik nem kevéssé'jelentékeny,8(X)— 1000 m. magas
:

fensíkkal.a Román ja-planinával áll összeköttetésben a Romanja-planina Sarajevo mellett teiül
;

el

;

rajta egj-es hegycsúcsok 1600 m.

magasságot

elérnek (a Lupoglavo 1628 m.). A RomanjaplaninátólE.-ra a Drinacsa-és Kiivaja- völgy által
elválaszt\'a NyK-i irányban körülbelül 700 m.mais

gas hegj'ség, a Vrana-planina njTilik el. Ettl a
Szprecsa-völgy választ el egy ugyanily irányt követ heg>'séget,amelynek fága a Maje%ica (500—
700 m.). A Síajevica fokozatosan ereszkedik alá a
Poszavinára. A Boszna és Drina fels része közt a
fbb hágók a Bogoj-nyereg (1300 m.) a Zseljeznica és Dobrobolszka közt, a Bazano\icii a Zseljeznica és Kolima közt, és a Kladanj melletti (1100
m.V Lényegesen különbözik Hercegovina felülete
B.-étól.Slíg B. a föfolyója és ezek mellétvizei által
szaggatottá válik és benne hegy-völgy váltakozik:
Hercegovina, mivel rajta csak a Narenta és ennek
négy mellékvize foljrik át és ezek is meredek,
lOOÖ m. magas szúk völgyekben törtek utat maguknak, a tömeges hegység képét nyújtja. Kiter:

jedt fensíkok és heg>iistök jelzik

ama különböz

-
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állanak, amelyek repedezettségüknél fogva sok
vizet vesznek fel magukba, mi által ers források
jönnek létre (Boszna források Sarajevo közelé-

ben

Ilidzsénél).

A

triász

képzdménvek leginkább

B. Ny.-i és DK.-i részeit foglalják el, ÉNy.-DK.-i
csapású heg^'ségvonulatokat alkotva. Sarajevo

környezetét

is triász

mészkhegységek formálják

van Han Bulognál B. legnevezetesebb ammolelhelye is, amelynek els leírása Hauer Fe-

s itt

nit

renctl, a bécsi cs. k. udvari múzeumok egj'kori
igazgatójától való. A jura és kréta emeletek fleg
njnigat felé a hercegovinál határon lépnek fel, de
vanKözép-B.-ban is egy karsztszerú mészköplató,
Banjaluka és Tra\Tiik közt, amelyet a Vrbasz
folyó Jajce és Banjaluka közt egy kb. 70 km.-es
hosszú vadregényes szurdokA'ölgy alakjában áttör. B. K.-i és ÉK.-i része harmadkori üledékekbl épül fel, amelyek sorozatában tengeri és édesvízi lerakodások váltakoznak egymással. Közép
eocán nummulitos és litotamniumos mészkövek
nyitják meg alulról a sort fleg az Uszora és az
alsó Sprecsa-völgj'ekben. Nevezetes, hogy e rétegek területén a Majevica-planina hegységben petróleum-, gáz- és sósforrások nyomára akadtak.
A dolnja-tuzlai sósforrások annyira gazdagok,
hogy a bellük elállított ftt sóval egész B.-t és
Hercegovinát ellátják. Sokkal fontosabbak az
en-e ráteleped édesvízi oligocén és miocén emeletek, amennyiben Zenica és Sarajevo közt kb.
70—80 km.-nyi kiterjedésben jó és egészen 10
m. vastag harnaszénielepeket foglalnak magukban, amelyeket Zenica, Kakanj és Breza községek mellett jól berendezett bányákban fejtenek.
Evi termelés 1910. kb. 4,000.000 q. Szintén oligocén korú az uglievi szén ÉK.-i B.-ban, de a fejtési viszonyok itt még csak kezdetlegesek. Az oligocén szenek 4500—6000 kalóriát fejtenek ki.
Számot tevk továbbá még a Tuzla körüli gazdag pliocén korú bamaszéntelepek, amelyekrl
évenként mintegy 3 millió q. termelnek.
Vizei. B. vizei mind a Szávába, Hercegovináéi
pedig a Narentába ömlenek. A Ny.-i határ közelében folyik az Unicával bvült Una ettl K.-re a
Szana, azután a Plivával, Janszkával, Ugarral és
Vrbanjával bvült Vrbasz, az Ukrina, a Krivajával és Szprecsával bvült Boszna és végül a K.-i

lépcsket, amelyekben hegységei a dalmát határ
felé lejtsödnek. A legfontosabb fensíkok és hegj-üstök a NarentátólÉ.-ra a Rakitnoi-polje (860 m.),
a Posusjei-polje (610 m.), a Bielo-polje (250 ra.)
és a Mosztarszko-blato(230m.); a Narentától D.-re
és DK.-re a Morinjei fensik (1200 m.), a Gacskopolje (950 m.), a Neveszinszki-polje (850 m.), a
Dabarpolje és a Bileki-medence (470 m.).
Geológriai viszonyai igen változatosak és közgazdasági szempontból fontosak. Az archai képzdményeket gránitok és gránitgneiszek képviselik Bosnyák-Kobas körül. A paleozoosz üledé- határon a Limmel, Pracsával és Drinacsával bkek közül a karbonkortt flllitek, ag>'agpalák és vült Drin. Az Adriai-tengerbe torkolló Narenta
homokkövek és permkori csillámos és meszes legnagj'obb mellékvizei a Szeretva és a Br^ava.
agyagpalák,konglomerátumok,söt€t mészkövek és Mind e folyóknak fels részükben sebes a folyádolomitok igen el vannak terjedve. Ezek az alap- suk, torkolatuk közelében azonban tetemesen lashegységet formáló képzdmények fleg Ny.-i B.- súbb, minek következtében ezen részeikben körban alkotnak egy hosszú ÉNy.-DK.-i vonulatot nyéküket gyakran elárasztják és nagy mocsarakat
No\i és Fojnica között. Növi, Prijedor, Starimaj- alkotnak. Tutajozható: a Boszna, a Drina Vidan és Sanskiraost körül gazdag vasérctelepek s^rádtól, a Vrbasz Bocactól és a Szana Kljuctól
vannak a karbonrétegsorozatban. Megvannak to- kezdve. A Száván és a Narentán Metkovictól
vábbá e régi lerakodások a szerb határon Sreb- kezdve gzhajók is járnak. Legnagj'obb tó a Pliva
renieánál, Sarajevótól DK.-re Focsa körül és tava Jezevónál. Az egyes h^yüstökben a patakok
egészen DK.-en Novipazár határán Andrijevica földalatti lefolyása gyakran bedugul, amiért azkörül is. Sok helyen márvány betelepüléseket tán mocsarak alakulnak; ilyenek vannak: az
(Dolnji vakuf). gipszet (Gomji vakuf), fakóércet Imoszke-poljén, a Mosztarszko-blatón, a Popovo(Kresevo)éseruptivus közeteket, ú. m. kvarcporfirt poljén stb.
(Vratnica-planina) és dioritokat is tartalmaznak.
Éghajlata nagyobbára a tengerszin fölötti maEfölött következik a Triász, amely tarkahomok- gasságtól függ. A Poszavina és a folyók völgyei
kbl, kagjiómószkbl és keuperbl áll. Külö- enyhe éghajlatnak, míg a hegyeken kemény a
vízválasztón a bóra
nösen középs és fels tagjai mészkrétegekbl tél és hvös a nyár. A
:
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gyakran veszedelmessé válik utasra és nyájakra
egyaránt. Hercegovina alacsony részeiben már a
Földközi-tenger mellékének ersebb melege érez-

—

18"9"
het. Sarajevóban a hmérséklet végletei
és 34;-9o C, az évi közép hmérséklet pedig 9-2<* C.
Mostarban a végletek
Tí" és 41 l" C, a közép
hmérséklet 15-9«. Az esk egész éven át, de fképen tavasszal esnek.
:

—

Mezgazdaság, A

földmívelés B.-ban

;

Bosznia

Lakosságaaz okkupációóta 1910-ig 1.158,164rl 1.895,673-ra emelkedett. Az utóbbiak közt volt
611,884(32-28''/o)mohamedánus, 824,021 (43-47«/o)
gör.-kel., 433,480(22-87o/o)róm. kat.,

6247

(0-33o/o)

ág. és ref., 8097 (0-43''/o) gör. kat., 11,850 (0-62o/o)
zsidó és 94 egyéb vallású. Az 1910-iki összeírás
szerint a lakosság a 6 kerület közt a következkép oszlott meg

még

mindig rendkívül primitív ennek oka fképen
az ország egykori kormányrendszere és birtokviszonyai. Ezek az okkupáeió óta nagyobbára
megszntek azonban a kmet-rendszer még megmaradt. A kmet-nek vagyis jobbágynak háza,
udvara, kertje rendszerint a földesúr birtokán áll
és ettl tartandó fenn. A jobbágy termékei bizonyos hányadát a földesúrnak tartozik adni ez a
hányad Vs és V2 közt váltakozik úgy a különböz
vidékek, valamint a különböz termékek szerint,
átlag azonban Vs-ot tesz ki. Ezt a hányadot a
török uralom alatt a földbirtokosok gyakran önkényesen fölemelték az okkupáeió óta azonban
pontosan meg van állapítva. A kmetek még most
is az összes lakosság 330/0-át teszik. A kmetmegváltás az okkupáeió óta meg van engedve,
st
felsége I. Ferenc József 1910 márc. 3. a
közös pénzügyminiszterhez intézett kéziratával
t odautasította, hogyakmet-mogváltást állami
eszközökkel is segítse el, 1911 tavaszán pedig
a B.-i tartománygylés szavazott meg egy törvényjavaslatot a fakultatív kmetmegváltásról,
ami azt a biztos reményt kelti föl, hogy a kmetrendszer B.-ban nemsokára meg fog sznni. B.
földje, a magasabb hegyeket kivéve, mindenütt,
különösen pedig a folyók völgyében nagyon termékeny. A mezgazdasági termékek 1910. voltak búza 800,000 q., rozs 100,000, árpa 750,000,
zab 650,000 és kukorica 2.500,000. A tartomány
;

-

A

kerület neve

Sarajevo (8 Járás)
Banjaluka (10 járás)
Bihac (6 járás)
...

..,

...

Travnik (9 járás)
Tuzla (10 járás)
Mostar (Herceg. 11 járás)

Terület

A lakosok

km^-ben

száma

8,411
9,044
5,526
10,023
8,904
9,119

287,878
403,709
228,499
284,419
425,222
265,946

51,027

1.895,678

;

;

Esik 1 km2-re 37-1. A legsrbb a lakosság,
ahol a föld a legtermékenyebb, az északi folyóvölgyekben. Legnépesebb városai: Sarajevo
(51,872 lak.), Banjaluka (14,793), Mostar (16,385),
Tuzla (11,333) és Bjelina (10,069 lak.). Nyelvükre nézve a lakosok túlnyomó része délszláv és pedig a szerb ághoz tartozó
rajtuk
kívül van mintegy 10,000 spanyol zsidó, kevés
cigány, cineár és albán, végül az okkupáeió
óta bevándorolt osztrák, horvát, magyar és sváb.
Az 1.400,000 mezgazdasággal foglalkozó lakos
közt van 213Vu földbirtokos, 33-45<>/o szabad pa;

kmet és 3-250/0 egyéb.
Közlekedés, B. és Hercegovina vasutai

raszt, 49-51 0/0

:í.

A

hanjaluka-doherlini cs. és kir. katOHai vasút,
még B. megszállása eltt Törökország által mint
államvasút építtetett rendes nyomtávú vágányokkal, megnyílt 1872. Átvonul B. BNy.-i részén Doberlintl Banjalukáig 105 km.-re és
csatlakozik a Máv. sunja-doberlini vonalával Doberiinben. 2. B.-hercegotnnai Országos
egész területébl 1.030,248 ha. volt szántó, Vasutak. Els vonalai B. és Hercegovina ka929,226 ha. legel, 331.246 ha. rét, 39,413 ha. tonai megszállásának ideje alatt, kizárólag a
kert és 5760 ha.
az erdk 25 millió ha.-t katonai szállítás céljaira épültek a katonai
takarnak. Egyéb termékei B.-nak: burgonya kincstár terhére, mint keskeny vágány ü vasút,
(körülbelül 1.440,000 q.), gyümölcs (fél millió q.), 0-76 m. nyomtávval és 14.084,602 K költséggel.
1882 óta cukorrépa (mintegy 257,000 q.), do- Bosznabródtól Dobojon és Zepce-n át Zenicáig
hány (52,000 q.), a B.-ra nézve nagyfontosságú 190 km. 1879 jún. 8. adattak át a forgalomnak.
szilva (220,000 q.), szöll (89,000 q. nyers szllö 1879 nov. 1. adatott át a forgalomnak az idközés 30,000 hl. bor) azonkívül terem Hercegovina ben szintén kiépült, de a Máv. által üzembe vett
délibb fekvés völgyeiben mandula, gesztenye Bród-Bosznabród közötti rendes nyomtávú összeós füge is. Az erdk öSVo-a lomb- és 42Vo-a t- köt vonal, melyen keresztül B. csatlakozik
level erd.
a Máv.-tal. A Zenicától Sarajevóig terjed 79
Áliattenyésztés. Fontos foglalkozási ág az km. vonal a közös pénzügyi kincstár által
állattenyésztés is. 1895-ben volt a lovak száma 7.662,000 K költséggel már a tartomány terhére
233,322, a szai-vasmarháké 1.416,394, a kecskéké építtetett és 1882 okt. 5. nyittatott meg. A Do1.447,049, a juhokó 3.230,720 és a sertéseké bojtól Simin-Han-ig terjed 663 km. 076 m.
662,242, a méhkasoké 150,000. Ujabban a se- nyomtávú keskeny vágány ú vonal kiépíttetett a
lyemhernyótenyésztést is igyekeznek meghono- tartományok költségén és 1886 ápr. 29. a forgasítani. A kormány mindent megtesz a mezgaz- lomnak átadatott. A Metkovictól Mostarig terdaság és állattenyésztés elmozdítására behozat jed 43 km. hosszú vonal 1885 jún. 14. nyittatott
nemesítés végett tenyészállatokat, tizet mez- meg. A vonal folytatása Mostartól Ostozaoig 66
gazdasági tanítókat, kölcsönöz mezgazdasági km., 1888 aug. 22., Kojnicaig 13 km., 1889 nov.
gépeket ós szótoszt vetömagvakat. B. exportált 16., Sarajevóig 55 km., 1891 aug. 1. adatott át a
1908. szarvasmarhákból 69,213 drbot, lovakból forgalomnak. E vonal folytatása a raguzai- és
13,423, juhokból 122,054 és kecskékbl 58,039 cattarói-tengeröblök felé elágazik Gabellaból és
drbot. Juh- és kocskebröket nagy mennyiség- innen Hum-on át Uskopolje, illetleg Plavska orben exportálnak Angliába és az amerikai Egye- szághatárig, valamint Nagumanac országhatársült-Államokba.
tól az Igalo melletti országhatárig, 1901 jún. 16.
:

szU

;

;

;

;

—
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meg és ezen vonalak kiegészít réa Dalmácia területén Uskopljetól Gruáig,
GlavBkatél Nagumanacig. illetleg Igalotól Zelenikáig terjed vonalak, mint a os. kir. osztrák
államvasutak tulajdona tartatnak üzemben. Kiépíttettek még a következ szárnj"\'onalak Karanovac-Gracanica 1898 jan. 1.; Laéva-Dolnji
Vakuf-Bugojnol894okt. 14.; Dolnji-Vakuf Jajce
1895 máj. 1.; Hum-Trebinje 1901 júl. 16. Sarajevótól Megégjen át Uvacig a török határra 138
km. és szárnyvonala Megegjetl Vardisteig a
szerb határra 32 km. 1906 júl. 4. Az illet vállalatok számlájára a következ keskenyvágánj-ú
magánvasutak építtettek és tartatnak forgalomban 3. A vogosca-gjebljanovici bányavasút,
keskeny vágánjü, 24 km., a «Bosznia» bánya társulat tulajdona, megnyílt 1885 jan. 26. 4. A podlugovi-varesi vasút, a varesi vasipar részv. társ.
tulajdona, 25 km., keskenyvágánjni, korlátolt
árúfor^lommal, megnyílt 1895 nov. 7. B. és
Hercegovina vasutainak összes kiterjedése 9409
km.-t tesz ki és a cs. és kir. közös pénzügjTninisztérium fenhatsága alatt 191(>tól kezdve
B.-herccgovinai Országos Vasutaknak neveztetnek. A telegráf vonalak hossza 3108 km. A katonai postahivatalok száma 137, a telearáf hivanyittatott

szei

:

:

taloké 164.

Ipar és kereskedelem. Az 1907-iki összeírás szerint összesen 46,593 önálló iparos, illetleg ipartelep volt
ebbl 95o, , házi- vagy kis;

középipar (3—19 munkással) 4% és gj'áripar közel 1°/^. 1909 júniusban megalakult a
bosnyák kereskedelmi és iparkamara 60 taggal,
akik közül a fele iparos és a fele keresked.
Jelentékenyebb bányák és kohók vannak Varosban (kohó és vasönt), Zenicában (szénbánya),
Sziminhanban (barnaszén és só) és Bakoviában
(kénkovand). Ezek termékei voltak 1907. barnaszén 3.&46,000 K, vasérc 583,000 K, nyersvas
3.406,000 K,öntöttvas 4.712,000 Kés só 2.456,000
K értékben. A legjelentékenyebb faipari telepek
vannak Zavido^ncban a Boszna mellett és Drvaripar,

:

:

Petrovacban van egy celluloid-, Lukovacban egy anmioniakszóda-, Boszna-Brodban egy
ásványolaj-. Jajceben egy karbid- és egy nagy
elektromos gyár, amelyet a Pliva-vízesések hajtanak. A külkereskedelem 1908. a behozatalban
121.686.385, a kivitelben 108.951,274 koronára
rúgott. A behozatal fcikkei: gabona és liszt
(25-5 millió K), ruha és fehérnem (88 millió K),
vasárúk (86 millió K), pamutárúk (72 millió K),
gyarmatáruk (65 millió K): a kivitelben: fa és szén
(331 millió K), állatok (141 millió K), vasárúk
(95 millió K), zöldség és gyümölcs (9-4 millió K).
Alkotmány és közierazgratás. Az annexió
utím 1910 febr. 20. hirdették ki az új alkotmánj-t.
Eszerint B. és Here8go\ina önkormánjTiatot kapott, de ez nem változtatta meg azt a viszonyt,
melyben a két tartomány Magyarország és Ausztriával állott. B. ós Hercegovina mint külön közigazgatási terület a közös minisztérium felels
vezetése ós felügyelete alatt áll. A tartomány
közigazgatása a tartománji kormányt illeti meg.
Ennek vannak alárendelve a kerületek kinevezett fnökei. Az általános polgári jogok ugj'anazok, mint Ausztriában. A tartománygj-ülés 72
nál

;

-
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választott és 20 kinevezett tagból áll ez utóbbiak
közül 3—3 a három
hitfelekezet élén álló méltóságok sorából kerül ki. Az elnökség egy elnökés 2 alelnökbl áll, akiket évente a király nevez
ki. Az elnökségben a 3 fhitfelekezetnek képviselve kell lennie és az elnökségi állások ismétbetöltésénél a 3 hitfelekezet közül váltakozó
sorrend fog betartatni. A 72 képviselt 3 kúriában választják 18-at a nagj'birtokosok és a legtöbb adót fizetk kúriája, 20-at a városi lakosok
és 34ret a vidéki községibe kúriája. Mind a három
kúrián a mandátumok a 3
hitfelekezet között
a népességi statisztika arányszámai szerint oszlanak meg olyképen, hogy az els kúriában a katolikusoknak 4, a mohamedánoknak 6 és a gör.
kel.-nek 8, a második és harmadik kúriában
a kat.-oknak 12, a mohamedánoknak 18, a gör.
kel. -éknek 23 mandátum jut. A második kúriában fennmaradó egy mandátum az izraelitákat
illeti meg. A választójog általános és köz\"etlen.
Az aktív választójog kellékei a tartományi illetség, a 24. életév betöltése, az önjoguság és a
B.-ban legalább egy évig való tartózkodás. A tartómé nygj-ülés hatásköre a törvényhozás terén
kizárólag bosnyák-hercegovinai ügyekre terjed
ki. Az 1910-iki költségvetésben
a bevételek
74.322,409, a kiadások 74.297,712 K-ra rúgtak
az 1911. évi költségvetésben pedig a bevételek
79.493,675, a kiadások 79.482,429 K-ra vannak
elirányozva.
Szellemi mveltség: és egryházi Ugryek. A
bosnyák kormány a népnevelés terén már nagy
sikereket ért el, de még mindig sok a kívánni és
a javitani való, amennyiben az iskolaköteles
ifjúságnak több mint 80%-a nem járt iskolába és
3000 azon községek száma, ahol nincs még iskola. Az áUami népiskolákban a tanítás ingyenes.
1909-ben volt 451 népiskola, 9 kereskedelmi, 11
felsbb leányiskola, 3 gimnázium, 2 reáliskola,
1 középiskola, 1 tanítóképz, 2 papi szeminárinm,
egy mohamedán bírói iskola és több továbbképz
iskola. Az okkupáció óta az egyházi ügyek terén
:

f

ld

:

f

p^g

is nagy változás történt. A mohamedánok elvesztették domináló helyzetüket
egyházi birtokaikat, a vakufot, mely évenként mintegy 350,000
K-t jövedelmez, az állam vette kezelésbe ; a sarajevói muftit a király a reisz-el-ulema méltóságára
neveztette ki, amelyben ez B. és Hercegovinára
nézve a sejk-ul-iszlam hatáskörét tölti be. A reiszel-ulema mellé négy ulema van rendelve, fképen a mohamedán birói jelöltek megvizsgálására.
;

Minden kerületben van egy a kormáujtól kinevezett kádi. a sarajevói országos ftör vényszéknél pedig egy mohamedán tanács ezek ítélkeznek els és másodfokban, mint seriát-biróságok, a
;

mohamedánok

házassági, örökösödési és (»alád-

préiben. A kat.-ok vallási ügyei azeltt a
ferencrendi barátok kezeibe voltak letéve. A bécsi
külügj'miniszter a róm. kat. egyházi ügy rendezése végett tárgj-alásokba bocsátkozott a római
szentszékkel a tárgj'alások eredménye az 1881

jogi

;

júliusban kiadott pápai bulla volt, amely szerint
B. és Hercegovina külön egyházi tartomány Sarajevóban székel érsekkel, akinek a banjalukai
ós mostari püspökök vanmik alárendelve; világi 'papok nevelése céljából ezután Sarajevó-

;

Bosznia

Bosznia

600

ban szemináriumot alapítottak. Az érsek és a 968-ban Krescimir horvát király a B.-i bánt lepüspökök a fizetésüket a kormánytól kapják. A gyzte, B.-t pedig Horvátországhoz csatolta.^
gör.-kel. egyházi ügyeket a konstantinápolyi pat- 1019-ben Vazul konstantinápolyi császár lett B.
riarchával kötött egyezség szabályozza ez egyez- ura, de halála után az ország ismét saját bánokség szerint a metropolitákat, püspököket (sara- nak hódolt, mígnem Bodin (Zeta) diokleai király
;

de neveiket közli a patriarchával, hogy eleget tehessen

jevói, tuzlai, mostari) ö felsége nevezi ki,

a kánoni követelményeknek. A patriarchának évi
valamint a püspökök fizetését az
állam teljesíti.

tiszteletdiját,

Irodalom. Asbóth J., B. és Hercegovina, Budapest 1887 ;
Strausz, Bosnyák nép és föld, u. o. 1881 : Asbóth, An OfflBorcial Tour through B. and Herzegovina, London V 90
deaux, La Bosnie Populaire, Paris 1904; Dirnitz, Die forstlichen Verháltnisse B's u. der Herzegovina, Wien 1905
Evans, Through B. and Herzegovina on fórt, London 1876;
Baernreither, Bosnische Eindrücke, Wien 1908; Smolle, Die
neuen ReichslSnder Oesterreich-Ungarns, u. o. 1909; Schafarzik F., Diabáz Dobojról, Budapest Pöldt. Közlöny 1880
Mojsisovlcs, Tietze u. Bittner, Grundlinien der Geologie
von B. u. Herzegovina, Wien 1886; Katzer Fr., Qeol .Führer
durch B. u. Herzegovina, Sarajevo 1803.
;

;

B. története.
B. slakói illirek voltak, kik közül név szerint
az ardiaei és az autariatok törzsét ismerjük.
Ezeket Kr.e. 370—60 között a kelták (gallok)
nagyobbrészt meghódították. Kr. e. 167. a rómaiak elbb a tengerparti dél-iUir királyságot

hódították

meg

és

csak azután fogtak a

del-

mata (vagy dalmata) törzsek leigázásához. 158
óta szakadatlanul folyt a küzdelem, míg végre
Caius Cosconius a delmatákat 78. véglegesen

le-

igázta. B. Hercegovinával együtt lllyricum né-

ven római tartománnyá lett. A dalmát törzsek
ugyan több alkalommal igyekeztek (Bato és Pines
vezérlete alatt) az igát lerázni, de a légiók mindannyiszor leverték ket. Kr. e. 9 óta lllyricum teljesen pacifikált provincia volt. Midn a rómaiak
birodalmuk határait a Szávától a Dunáig kezdték
kiterjeszteni, az lllyricum elnevezés mellöztével
B.-Hercegovina kisebb részét Pannoniához, nagyobb részét Dalmáciához csatolták. A római
veltség intenzív hatásáról számos sírfelirat, épületrom és mkincs tanúskodik. Bizonyos, hogy a

m-

kereszténység els fellépte is római idbe esik.
A népvándorlás viharaiban az ország elször
a keleh gótok (Nagy Teodorik) uralma alá került,
kik ariánus hitük dacára a katolikusokat nem
üldözték st azok^ (530—532) két zsinatot tarthattak, melyeknek irataiból azt látjuk, hogy B.ban akkor 4 püspökség állott fenn. 535-ben kezddött a Justinianus és a gótok között dúló háború,
melynek folyamán B. is sokat szenvedett. B harcok
idejébe esik a déli szlávok (horvát-szerb törzsek)
fellépése, ill. betörése (548—553), kiknek nyomában 598 óta a sokkalta szilajabb avarok jártak.
Ezek B.-t úgyszólván sivataggá változtatták.
600—650 között pedig a szlávok véglegesen elárasztották B.-t és Hercegovinát ése két országnak a török hódításig (1463) urai is maradtak.
;

A

VII.

századtól Kulin bánig

(1180).

István knéz-t állította B. élére.
Ez idben vette kezdetét a magyar fenhatság:
kora. B. ugyanis, csak úgy mint Horvátországé
részint a bizánci császárok, részint a velencei köztársaság aspirációja miatt, részint pedig trónvillongások következtében, a magyar korona vé-

delme alá került. Horvátországot már Szt. Lászl6
szállotta meg Dalmáciát Kálmán király csatolta
Magyarországhoz, unokaöccse pedig, II. (Vak)
;

terjeszté ki fenhatóságát (1135), és nevezte magát (1138 v. 1139) elször «Ráma» királyának. (Rámának hívták eredetileg B.-nak a Narenta és Ráma völgy mentén elterül vidékét, a
régi diplomatika azonban Rámát rendesen egész:
B.-val azonosította.) II. Béla másodszülött fia,
László, a «B. hercege» nevét viselte. De azért B.-t
bánok kormányozták ezentúl is. Midn II. Géza
idejében a bizánci udvar a Balkán félsziget fenhatóságát illetleg hazánkkal hatalmi versenyre
kelt: e bánok egyike, Borics bán (1154—63),
Mánuel császár beavatkozásával szemben II. Géza
magyar királyt hívta segélyül, kinek hadával
egyesülve, Branicsevó görög várat kezdé ostromolni. Borics ekkor II. Gézától Rámát, továbbá
a sói és ozorai területet kapta.
1163 körül egész B. Dalmáciával és a Szerémséggel III. István öccsére, Béla hercegre (Alexios)
száUott, aki mint Mánuel kegyence Konstantinápolyban élt és kinek Mánuel megengedte, hogy
mint Ráma királya pénzt veressen Mánuel halála
után (1180) azonban B. Kulin bán alatt újra na-

Béla B.-ra

;

tett szert, s a B. és hazánk
között fennállott viszony rosszabbra fordult.

gyobb szabadságra
Kulin bántól

(11

80)I. Tvrtkó István királyig
(1353).

A

XII. sz. vége felé oly királyaink következ-

pápák sürgetésére üldözni kezdték az
eretnek bogomilokat (l. o.) v. patarénusokat, mely
százados vallási viszálynak csak a mohamedánizmus gyzelme vetett véget. Midn III. Béla királyunk B.-t a bogomilok sikeres megtérítése végett
a spalatói érsekségnek akarta alája vetni Kulin
bán (1180—1204), Nemanja István szerb zsupán
rokona, maga is áttért a bogomil hitre és vele
tartott 10,000 bosnyák. Ez áttérés alkalmat adott
Béla királynak, hogy a htlen «Piduciariusregni
Hungariae», Kulin ellen hadra készüljön Béla
korai halála után pedig fia, Imre király tervezett
III. Ince pápa támogatásával keresztes hadjáratot
a délszáv eretnekek ellen. A pápa dorgáló levele
és a magyar király készületei annyira megrémítették Kulin bánt, hogy visszatért a kat. hitre.
Kulin bán további kormányát az egykorúak igen
áldásosnak mondják ö volt az els, ki B. t szervezte, ki a külföldrl iparosokat behívott és bányákat nyitott oly virágzóvá tette B.-t, hogy ezt
a pápai követ 1203. királyságnak nevezte. Megh.
tek, kik a

:

;

;

E homályos korban

B. elbb Horvátországhoz
tartozott, 931-ben pedig Ceslav, a hatalmas szerb
fejedelem, B.-t országához csatolta. Miután 960.
egy magyar kalandozó csapattaJ vívott harcban
elesett, birodalma felbomlott és a függetlenné
lett B.-t nyolc évig belföldi bánok kormányozták.

;

1204 körül.
Utóda IL István bán alatt a patarénus vallás
III. Honorius pápa átkai ellenére egyre terjedt. A

.
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patarénusok Kulin bánnak a kat. valláshoz és a
magyarokhoz szító utódát elzték és a patarénus
Ninoszkív Mátét ültették a báni székbe, ki B.-t
1232— 50-ig kormányozta. Ezt a megalázást II.
Endre nem trhette. IX. Gergely pápával egyetértve, fiára, Kálmán horvát-dalmát hercegre és
B.-i bánra bízta az eretnekek megbüntetését. Közelgésének lürére Ninoszláv sietve a kat. egjiiáz
kebelébe tért vissza (1233) és a maga részére
nyerte meg Praenestei Jakab pápai legátust is. A
pápa igen megörült e fordulatnak és most maga
kérte Kálmán hereeget, adná meg Ninoszlávnak
azt a jogot, hogy eldei példájára híveinek zsupánságokat és falvakat osztogathasson. E kedvezmények dacára Ninoszláv, raihelyest a magyar beavatkozás veszélye elmúlt, megint patarénussá
lett, mely hirre a bosszús pápa s Endre király Kál-

mánherceg vezérlete mellett újra keresztes hadjáratot indítottak ellene ( 1 234). Kálmán teljes diadalt
aratott és ez alkalommal (1237) B.-n és Hercegovinán kívül még Hum- országban is körül hordta

gyztes fegyv'ereit, túzzel-vassal pusztítv'án az
eretnekeket és új püspökségek alapításával biztosítván a kat. hit jövjét. Alighogy azonban kitette lábát (1239), a függetlenségre törekv, nemzeti bogomil bosnyákok a pacifikálás mvét romba
döntötték. A B.-i báni széket pedig, Raguza védenceként, megint Ninoszláv foglalta el (1240).

A magyar király bosszújától most nem kellett tarmert éppen ekkor sodorták a tatárok hazánkat véginségbe. A htlen Ninoszláv bán
élt ez alkalommal és Magyarország pusztulását
a maga részére igyekezett kiaknázni a Bélához
hú Trau város ellenfelével, a htlen Spalatóval
kötött frigyet. IV. Béla csak 1244. ért arra,
hogy fenhatóságát itt feg>"verrel helyreállítsa.
Kevéssel utóbb (1250) Ninoszláv elhalt. Utána
a magyar bánok kara köszöntött be i F. Béla
magyar király ugyanis B-át 1254. fenhatósága alá helyezte és két külön bánságra osztotta. A tulajdonképi B. élére belföldi bánokat
állított, de az ozorai és sói bánságot magyar fárakra bízta. Azonfelül B. birtokának biztosítása
céljából még &macsói bánságot alapította, mely
a szerbek és bolgárok ellen védbástyául szolgált.
Ezt a bánságot vejére, Rasztiszláv (1. o.) bánra
bízta, kinek halála után a macsói, ozorai és sói
bánságból alkotótt hercegséget (1254) Rasztiszláv
özvegyére, Ágnesre és fiaira hagyta. 1271-ben Ágnes fia, Béla örökölte ezt a B.-macsói hercegs^et. 1272— 79-ig megint magyar bánok kormányozták B.-t. 1272-ben Roland nádor, továbbá István és Henrik nev bánok említtetnek. IV. Kún
László Macsó és B. kormányát 1279. Ugrin Szörényi bánra bízta. 1280-ban Erzsébet anyakirályn lett a ketts hercegség kormányzója.
1282-ben László saját sc^orát, Dragutin István
volt szerb királyt nevezte ki Macsó- B. hercegének, ki azt 1314-ig kormányozta. Az akkori
bánok közül idsb Kotromanks István (1. o.), a
hasonnev hires család alapítója nevezend,
mely család B.-nak másfél századon át bánokat és királyokat adott. Kotromanics már 1272
óta kormányozta Fels-B.-t a magyar király
fenhatósága alatt késbb Erzsébet anyakirálynönek volt közvetetlenül alávetve és Dragutin
tania,

:

;

:

—
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István leányát, Erzsébet hercegnt vette nül.
után, midn hazánk IV. László megöletése folytán elkeseredett pártküzdelmeknek
lett színhelye, Kotromanics Istvánnak
veszedelmes versenjiársa támadt Suhics Pál brebiri
gróf és hon'át bánban, ki testv'éreivel együtt a
saját hatalmuk emelése végett az Anjou trónkeres. Károly Róberthez szított, aki Pált 1298
körül Horvát- Dalmátország bánjának és B. urának tette meg. Vele szemben Kotromanics hatalma tehetetlennek bizonjnilt. Egy másik oligarcha, Hrvója (a késbbi hírneves herceg nagyapja) is kitnt e belmozgalmakban, ki Káról jtól a
B.-i Dolnikrajit kapta (1299).
Subics Pál báni hatalmát még életében,
1302. fiára, Brebiri Subics Mladenra hagyta, ki
azután 1322-ig kormányozta B.-t és a hor\'átok
és egész B. bánjának címével élt. De mivel 1314
óta mind v-ilágosabbá lett, hogy Mladen függetlenségre törekszik. Károly Róbert szükségesnek
találta bebizonyítani, hogy sújtani is tudja egykori támaszát. Ez okból még 1314. nevezte ki
ifj. Kotromanics Istvánt elhalt atyjának örökébe, 1322. pedig személyesen vezetett hadat
Mladen ellen, kit Kotromanics és Babonics
Iván szlavóniai bán segélyével legyzött és Knin
várában elfogott (1322). A dölyfös kényúr egy
magyar várban fogolyként végezte életét. B. országa élére pedig Károly Róbert az ifjú Kotromanics Istvánt állította (1322—1353), ki patarénus hite dacára hséggel \iselkedett magj-ar
fura iránt. Károly visszatérése után Horvátország forrongani kezdett és a Brebiriek, Nelipicsek és oligarcha társaik újból fegy\'ert fogtak.
1323-ban Babonics Iván, a htlenség miatt letett horvát bán is csatlakozott az elégületlenekhez, kiket a velencei köztársas^ is támogatott,

De 1290

mely

régóta- leste a pillanatot, hogy a dalmáthor\'át tengerpartot elhalászhassa a magyar koronától. Rövid id alatt egész Dalmácia
Spalato kivételével
Velence fenhatósága alá ke-

—

—

És ugyanekkor Szerbia hatalma is ersböúgy hogy az Anjouk hatalmát a Balkánon komoly válság fenyegette. Az összetzés
küszöbén Kotromanics Istv'án bán ragaszkorült.

dött,

dása zálogául

nül

kérte Károly Róbert

roko-

Hatalma e házasság révén annyira növekedett, hogy 1324.
fegyveres kézzel a honát-dalmát ügyekbe avatkozhatott, mely alkalommal azonban Nelipics
knézzel szemben kudarcot vallott. Ennek hínát, a leng>'el Erzsébetet (1323).

rére Károly Róbert Mikies szlavóniai bán vezérlete alatt segélyhadat küldött B.-ba, ki 1326.

Kotromanics báimal egyesülvén. Záráig nyomult, a horvát lázadók várait elfoglalta és Bi-

hács várába mag>'ar rséget rakott. Kotromanics és társainak e diadalai folytán a tengermellék is (Ragnzától kezdve csaknem Spalatóig)
a bosnyák bánsághoz csatoltatótt. 1340-ben pedig
Kotromanics végleg szakított a patarénus vallással.

Károly Róbert utóda. Nagy Lajos, KotromaalatU'alóra talált. 1345nicsban hasonlóan
ben Lajos a bán társaságában a horvát furakat megadásra kényszeríté és a dalmát városok hódolatát fogadta. De alig hogy Lajos

h

-
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hazafelé indult, Velence Zára megfenyítéséhez
melynek segélykiáltására Lajos Kotró
manics Istvánt és a szlavóniai bánt indította
útnak. István bán meg is jelent Zára falai eltt, de
az 1346 júl. 1-i ütközet az ostromló velenceiek
elnyére dlt el. Ezen id óta István bán folyton
közvetíteni igyekezett a király és a signoria között, mely a béke fejében a királynak 10,000
aranyat ajánlott, a bánnak pedig 20,000-et.
Kotromanics ezt az ajándékot elfogadta (ami
akkor általános szokás volt és még nem igazolja
az ellene emelt megvesztegetés vádját). Ö délkelet fell újabb (a szerb Dusán) beavatkozás közeledését látta ós valószínleg ezért sürgette a
béke megkötését. 1348 aug. 8. csakugyan nyolc
évre fegyverszünetet hozott létre Magyarország
ós Velence között. A bán e politikájához megadja a kulcsot, hogy a bogomilok a félelmetes Dusán István szerb cárban. Bolgárország,
Makedónia, Albánia meghódítójában pártfogót
találtak, ki azonfelül Hum -országot és az ottani tengerparti várak lerombolását követelte
Kotromaniestól és Velence segélyére számíthatott. Mihelyt István bán Dusán hadi készületeirl értesült, 1349 szén támadását megelzte.
80,000 fnyi haddal Szerbiába tört és Travunje fejedelemséget elfoglalta, de ott azután
válságos helyzetbe került, amennyiben Lajos király, a Nápoly elleni hadjárat készületeivel lévén
elfoglalva, kénytelen volt magára hagyni bánját.
Midn azután Lajos király 1350. hadaival útban
volt Nápoly felé, Dusán B.-ba tört, hol a bogomilok támogatásával Bobovác várát ostrom alá
fogott,

vette.

De

1351. megint kiszorult B.-ból és el-

végre Hum-országra emelt igényeirl is lemondani volt kénytelen. B siker els sorban Kotromanics bán érdemének mondható, kinek egyetlen
leányát, a magyar udvarban nevelked, ragyogó
szépség Erzsébetet Nagy Lajos király 1353..
nül vette. Néhány hónappal késbb, szept. 28.
az agg bán meghalt, miután több mint 30 éven
át

hn
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és bölcsen

kormányozta

volt B.-t.

I.Tvrtkó István királytól (1353)

B.

bukásáig

(14-63).
J. Tvrtkó István, B. els királya 1353—91.
Kotromanics István flutódok nélkül halt el. Nagy
Lajos tehát a bánságot István unokaöccsére,
Tvrtkó Istvánra ruházta. Mind István, mind öccse

Vuk még igen fiatalok voltak, amiért eleintén
anyjuk, Subic Ilona, kormányzott helyettük. Csaknem volt képes B.-t a Nagy
hogy e gyönge
Lajos, Velence és Dusán között készül háború
viharaiban megoltalmazni. Lajos király Dusán cár hirtelen halála után (1355) B.-t jobban
szerette volna függvé tenni, amiért Tvrtkót
1366. oly szerzdés kötésére kényszerítette, mely
szerint Tvrtkó és öccse megmaradnak ugyan
B. és Ozora birtokában, de a tengerparti Hum-ról

n

lemondanak. Tvrtkónak

meg

kellett

továbbá

esküdnie, hogy a patarénusokat országából kizi,
Lajoshoz föltétlenül
marad és minden hadjáratában támogatja végre, hogy egyikök állandóan
a kir. udvarban fog tai-tózkodni. B. e szerzdés
értelmében tényleg Magyarország tartománya
lett. Csakhogj' a B.-i furak nem szándékoz-

h

;

tak a gyönge báni hatalmat a magyar király hatalmával felcserélni és a szerzdés hírét vévén,
azonnal pártot ütöttek a tehetetlen Tvrtkó ellen,
ki viszont Lajostól remélt és kapott is segélyt.
1363-ban Lajos király két hadsereget küldött
le B.-ba, melyek azonban Kont Miklós és Miklós
esztergomi érsek vezérlete mellett Szrebrenik
táján vereséget szenvedtek, és így Lajosnak magának kellett a csorbát kiköszörülnie. Ez sikerült
az ellenzéki furak és patarénusok ismételt
is
legyzése után Tvrtkó «egész B. bánjánaka
címezi magát, Velence pedig díszpolgárai sorába
választja. Csakhogy a furak Tvrtkót 1365. B.-ból
kizték. Tvrtkó erre Lajos udvarába futott, ki segélyhadat bocsátott rendelkezésére, mellyel 1366
:

bánságának egy részét visszaszerezte.
Tvrtkó hatalma mindamellett most is ingatag alapon nyugodott, amennyiben öccse, Vuk István is a
felkelkhöz szegdött. Vuknak ugyan Raguzába
kellett menekülnie, de V. Orbán pápában pártfoLajos király kegyelmébe ajángóra talált, ki
lotta. Csakhogy Lajos nem hajolt a pápa kérelmére és továbbra is Tvrtkó kezében hagyta meg
a hatalmat, ki 1370 óta tekintélye és a rend
elején

t

helyreállítása

körül fáradozott. Álig hogy ez

némileg sikerült, Szerbia ügyeibe kezdett avatkozni, mely ország IV. Uros cár halála óta (1367)
egyes hatalmas knézek versengésének esett áldozatul. Tvrtkó e zavargásokat arra használta fel,
hogy mint a Nemanják örököse, 1375—76. Szerbia

nagyobb részét hatalmába kerítse, úgy hogy
uralma Hum-ország tengermellékétl Szerbia szivéig terjedt. Elbizakodásában pedig 1376., Lajos
király tudta nélkül, Mileszovóban Szent Szabbas
sírjánál szerh és B.-i királynak koronáztatta magát. Velence s Raguza elismerték ugyan újdonsült
királyi hatalmát,nem úgy Lajos,ki nem azért gyöngítette volt a szerb császárságot, hogy Tvrtkó azt
romjaiból felépítse. Egyelre azonban annyira el
volt foglalva a lengyel és litván ügyekkel, hogy
nem ért rá Tvrtkóval leszámolni.
Tvrtkó, vagy mint magát mostan nevezte:
István király tehát zavartalanul tervezgethette
a nagy délszláv birodalom alapítását. Nül vette
az utolsó bolgár cárnak nvérét s elbb Cattaróra,
majd Raguzára vetette szemeit, st Lajos halála
után Raguza anyagi kárára a Bocche di Cattaro
bejáratával szemben a fontos Novi-t alapította.
Midn pedig Mária királyn Raguzának védelmére kelt, Tvrtkó a velenceiekkel kötött frigyet,
kik hajókat és tengerészeti tiszteket bocsátottak rendelkezésére. A magyar királjmk ekkor
(1385) Gara Miklóst küldték Tvrtkó udvarába,
kinek Gara Cattarót Ígérte oda, mely fontos tengerparti pont elnyerése fejében Tvrtkó Raguzára
emelt igényeirl lemondott és ígéretet tett, hogy
szövetségese lesz. A
ezentúl a királynk
pártos horvát felkelkkel azonban az adott szó
ellenére is összejátszott. Tette pedig ezt abban a
reményben, hogy a zavarok felhasználása mellett
Horvát- és Dalmátországot B.-val egyesítheti. És
az események fejldése tényleg kedvezett terveinek. A horvát összeesküvk a királjoiket 1387 júl.
elfogták és Novigrádba zárták, Erzsébet királynt
lefejeztették, egyúttal pedig Nápolyi Lászlóhoz
meg Tvrtkóhoz 'segélyért folyamodtak. Tvrtkó

h
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kéz alatt ugyan most is szította a tüzet ós ámbár
•óvatosságból egyelre László zászlajához csatlakozott tkp. maga készült Dalmácia megszerzésére.
Csakhamar le is vetette álarcát bevonult Kiissza
várába és Spalatót kezdte háborgatni, mely an:

nak dacára

is

hogy az

hoz,

—
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új

ragaszkodott a

magyar

Táros veszedelmével

hú

nem

tördött. Növelte e válságos viszonyokat a törökök félelmetes
elnyomulása, kik 1389. Lázár szerb fejedelmet,
a T\Ttkótól kapott segély dacára, a Rigómezön

megverték. Tvrtkó

gig báb maradt a kevély «8pala tói hercega, Hn'ója
kezében. Nápolyi László meg Velence verseng
hizelgése tanúskodik arról, hogy mily tekintéllyel
rendelkezett ez az oligarcha, kit Zsigmond is oly
félelmetes ellenfélnek tartott, hogy 1405. három
küldött ellene. Ezek azonban keveset
végeztek. 1408-ban tehát maga Zsigmond indult
60,000 emberrel a htlen B.-ba és a fölkelk seregét Dobor vár tövében nemcsak hogy tönkre
verte, hanem II. Tvrtkó királyt számos fúrral
el is fogta. A bosszús
eüíor rettent ítéletet tartott. 126 horvát- B.-i oligarchát lenyakaztatott, hulláikat a dobori szikláról a Boszna
vizébe dobatta, a fogoly királyt pedig magával
vitte Budára. Oly nagy volt e gyzelem hatása,
hogy újra a földönfiató Osztója Ists^án foglalhatta el a trónt (1408—18). Osztója azonban kezdé
magát B. független urának tekintem, miért Zsigmond megint B.-bantermett,Osztoja és gyér híveinek ellenállását könny szerrel megtörte és Osztóját megszalasztotta. &Te Alsó-B.-t híveinek ajándékozta, Fels-B.-t pedig feldarabolta. (Fels-B.
egy zugában, ahová Zsigmond nem férhetett, Osz-

magyar koroná- hadsereget

király, Zsigmond, a

jó ideig
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mindamellett tovább

szö-

hette fondorlatait. Visszavette Vránát és Kliszszát
1390 nyarán pedig megadásra kényszerítette Spalatót, Traut, Sebeni(^t meg a szigeteket. (Csupán Zára
dacolt még hatalmával.)
Ivrtkó tehát 1390. B., Rascia, Hm^vát- és Daltnátország királyának tekintette magát. Szeren:

gyz

cséjétl elkapatva azonban ennyi sikerrel sem
be és Habsburg III. Albert osztrák herceg
leányát szemelte ki második nejéül: de még
mieltt e terv testet öltött, 38 é\'i uralkodás után,
1391 máre. 23. elhunj-t.
Tvrtkó utóda, Dahisza István (T\Tlkó öccse tója Ist\'án uralkodott.) Hrvója most egyenesen
vag^' unokaöccse) alatt (1391—95) B. lesiklott /. Mohamed szultánhoz fordult segélyért, ki kéhatalmának polcáról. Az új fejedelem, aki nem relmét örömest meghallgatta. 1415 aug. a török

•érte

dicsekedett

sem eldének

tehetségeivel,

sem

ál-

nokságával, belátta, hogy az országokat saját
erejébl nem védheti meg, s az 1393. év közepe
táján Zsigmondnak engedte át Horvátországot és
Dalmáciát és eüsmerte Zsigmond fenhatóságát,
ki viszont öt ismerte el B. királyának.
Dabisza halála után (1395) a koronának Zsigmondra kellett volna száÜania, de a bosnyák
nagyok inkább Dabisza özvegyét, Gruba Ilonát
emelték a fejedelmi székbe, ki kiskorú fia nevében kormányzott 1398 elejéig, amidn Bajazid
szultán hadai az országba törték és azt elpusztították. A nagyok ekkor Ilona helyébe a bogomil
Osztója Istvánt (T\Ttkónak természetes fiát)
kiáltották ki fejedelemnek, de az ö uralkodását
<1 398— 1404) is elkeserítette a megizmosodott
oligarchia. A kormány gj-eplit ugyanis Vukics
Hrvója ragadta meg. Zsigmond megsokalta a
dolgot és 1398. hadat menesztett B.-ba, mely Verbász váráig nyomult: itt azonban Hrvója feltartóztatta és az országból kiúzte. Hn'ója látszólag Nápolyi László érdekeit szolgálta, tényleg
azonban maga pályázott a bosnyák fejedelmi méltóság elnyerésére és Hon'át-Dalmáciának B.-val
való egyesítését tervezte, k tengeri)arti városok az

egy Ragnza kivételével, mely tüntet«')leg Magyarországhoz ragaszkodott, nem mertek vagy nem is
akartak Hnójának ellenszegülni, kinek merészröptü terveit azonban megzavarta (1403) Nápolyi
László Zárában való megjelenése és megkoronáztatása. Osztója király értesülvén Zsigmond seregének közeledésérl és különben is gyanakvó
szemmel tekint\én Hr\-ója növekv hatalmát,
célszernek találta 1403. Zsigmond fenhatóságát újból elismerni. De a bosnyák furak Osztója

megfosztották
mire Osztója Bolovácba, a magyar
parancsnok oltalmába menekült.
Helyébe a pártüt nagyok a gyönge //. Tvrtkót
ültették, Tvrtkó István tiát a404-8), aki mindvé-

ellen összeesküdtek és trónjától

(1404

jún.),

hadak betörtek B.-ba, melynek

urai, csellel élve,

a magj-ar hadat kizték, Maróthy Jánost pedig
foglyul ejtették. B.-nak azonban ez a diadal nem
vált hasznára. A törökök ugyanis B.-t többé el
sem hagyták és hol itt, hol ott zsákmányolták.
Mohamed szultán az ország egyes részeit vezéreinek adományozta, és Szandalj vajda is csak

Mohamed kegyelmébl

tarthatta

meg

birtok-

A

szolgaság küszöbén halt meg maga
Hr\'ója is (1416), az els bogomil, kit bnös nagyravágj'ása a törökkel való szövetkezésre csábított. Özvegye a földönfutó Osztójához ment nül.
A trónon Osztója fia követte: Osztojics Pál
(1418—21), kit a nagyok csak azért szemeltek
ki királynak, mert a trónt egymástól irigyelrészét.

ték.

1421— 43-ig

újra II. Tvrtkó István uralkocsak hosszú bolyongás után szerezte
meg másodízben a koronát. Az oszmán veszedelemmel szemben Tvrtkó 142-ben Zsigmond
királlyal szövetségre lépett, kinek megígérte,
hogy kat. hitre tér. A baseli zsinat éppen a bosnyák király és népének megtérítésérl gondoskodott, midn ennek hirére Osztója flai II. Murádot hiN-ták az országba (1424). A megrémült
T\Ttkó ekkor Ciliéi ülrik szlavóniai bántól
(unokaöccsétl) kért segélyt, kit utódává is fogadott, de Mnrád a B.-i városokat sorra megvette,
megsarcolta és csak súlyos feltételek alapján
hagyta meg Tvrtkót a trón birtokában. 1443-ban
Szandalj vajda pénzen vette meg a szultántól a
B.-i koronát. Szandalj halála után (1435) egyelre
unokaöccsére, Vukcsit's István-ra szállt a hatalom, de idközben a földönfutó T\Ttkó alkura lépett Murád szultánnal: 25,000 arany évi adót ígért
a padisá-nak és elismerte fenhatóságát s e föltételek alapján visszanyerte trónját, míg Vokcsics
István vajdának Hum országrésszel kellett beérnie,
melyet 1448. a mag>-ar «hercegi> szóval élve, hercegség rangjára emelt, mely magyar terminus
dott, ki

—
;

-
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mai napig

él a Hercegovina nevében. B. pedig
1437. török fenhatóság alá került De midn
a szultán béke idején Zvomik várát elragadta,
II. Tvrtkó Hunyadi Jánosba vetette reményeit
(ki Szibinján Jankó néven még ma is él a délszlávok költészetében) és ekkor már több roppant
csapást mért volt a félholdra.
Osztojics István Tamás, 1443—61. A szerencsétlen II. Tvrtkóban kihalt a Kotromanics-család; csupán Osztója István két törvénytelen s
bogomil gyermeke élt még, úgymint Radivoj és
István Tamás. Amaz a törökhöz szított, amiért
a nagyok inkább szerény, patarénus hit öccsét
választották B. királyává (1M4), aki 300 arany
évi díjt Ígérvén, nyomban Hmiyadi János oltalmába helyezte magát.
Tamás király ismételten hséget és mindenkori segélyadást igért a magyar kormányzónak,
ki viszont szavát adta, hogy B.-t a török ellen
kellképen védelmezni fogja. Hunyadi Jánosnak 1456. Belgrád falai alatt a félholdon kivívott roppant diadala az összes déli szláv népeket mámorba ejtó és a B.-i királyban is
vérmes reményeket keltett. De Hunyadi János
elhal, a remélt segély elmarad és a török pasák

Tamás hadait megszalasztják. Tamás tehát II.
Mohamed szultánnal sietve békét köt és évi adó
fejében 8000 aranyat ígér. A békekötést annál is inkább siettette, hogy kárpótlásul (esetleg
Velence segítségével) a horvát bánságot ejthesse
hatalmába, ami azonban nem sikerült továbbá
azért, mert Brankovics György halála után alkalom nyílt rá, hogy Lázár leányának kezével
a szerb trónt megszerezheti fiának, Istvánnak.
Hunyadi Mátyás király helyeselte B.-nak és Szerbiának egyesítését és erre nézve mind Belgrádban, mind az 1458-ikí szegedi országgylésen a
;

meghívott Tamás királlyal meg is egyezett. Tamás Szerbiának nagyobb részét rövidesen B.-hoz

—
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török hitre kitért patarénus is. Tomasevics, kis
családjával Jajca falai mögé rejtzött, csakhamar-

Horvátország felé menekült, Mohamed pasa lovasai azonban Kluics várában elfogták. Mohamed;
a fogolyt a szultánhoz küldte, ki az életéért
remeg B.-i királyt most arra kény szeri tett©,,
hogy neki saját országának meghódításában
kezére járjon. így azután 8 nap alatt 70 város esett a török hatalmába. B- királyság B.
néven török pasasággá lett. Csakis VukcsicsIstván «herceg» és hs fla, Ulászló, tudták hereegovinai birtokait valahogy megvédelmezni.
Az ország leigázása után Mohamed szultán érvénytelennek nyilvánítá a pasa igéretét és Tomasevics királyt lefejeztette. Az áruló Radivoj ís>
halállal lakolt. Tomasevics özvegye, Mária, Spalatóba menekült, honnan Rómába költözött és
megható kitartással igyekezett török rabkézenél két gyermekét kiszabadítani. Halálos ágyáa
(1478) végrendeletileg meghagyta, hogy azon eset-^

ha mohamedánus hitre térített gyermekei^
Zsigmond és Katalin nem térnénekvissza a kat,
egyház kebelébe, a pápát nevezi ki a B.-i királyben,

ság örökösévé.
B,

a török hódítás korában. 14-63—1878.

király, különösen Jajca elestét megbosszulandó, 1463 szén e végvárat más 30 várral együtt visszavette és a törököt Alsó-B.-ból
kizte. II. Mohamed 1464. személyesen jelent
meg Jajca alatt, melyet Szapolyai Imre dere-

Mátyás

kasan védett. Az ostrom javában folyt, midtt
híre jött, hogy Mátyás felment haddal közeleg
e hírre a szultán a nagy ágyúkat a Verbászba
hányatta és Makedóniába hátrált. Mátyás most
Újlaki Miklós macsói bánt nevezte ki B. kormányzójává és kir. címmel is felruházta, a meghódított részekbl pedig a jajcai és szrebreniki
bánságot alkotta, melyek még 64 éven át a magyar királyok fenhatósága alatt maradtak. Az
utolsó magyar (jajcai) bánok voltak: 1499
1501-ig Boriszlai Ferenc, 1502. Batthyány Boldizsár, 1505. Kanizsai György és Bebek János,
1507. Bartal vránai perjel, 1508. Zthresemley
György, 1520— 1526-ig Keglevics Péter.
1528 óta újra és most már 1878-ig állandóan
török pasák kormányozták B.-t, számszerint 227,
kik közül különösen a legels, Chozref vezir
(a «Gliazi)) jelzvel) érdemel figyelmet. Ez a XVI.
sz. els felében 33 évig kormányozta B.-t és a
kapitányság-intézmény szervezése által tette ne-

pedig Lázár leányával, Ilonával
Szendrt szemelte ki székhelyének, miben Mátyás király támogatta. De
ezzel azután az utolsó fellendülés meg is haladta
delelöpontját. Még az év végén átadta Radivoj,
Osztója István király fla, árulás útján Szendrt
Mohamednek, ki azután egész Szerbiát megszállotta és török pasák gondjaira bízta.
Tomasevics István és B. bukása (1461—63).
Az utolsó független B.-i királyra nem szállott
irigylend örökség. Mátyás király nem tudta elfelejteni Szendrö bukását, valamint azt sem, hogy B.
fejedelme a szultánnal ennek dacára békét kötött vét emlékezetessé.
és ezért egyelre mitsem tett B. érdekében. II.
A végeken az egész XVI. és XVII. sz.-ban
Mohamed viszont csak leste az alkalmat, hogy szakadatlanul folyt a harc.
B.-ból török pasaságot csinálhasson. Az országot
A félhold uralmának idején a legtöbb bosnyák
pedig egyenetlenség és vallási viszályok dúlták. nemes család részben az átszenvedett üldözések
Ennyi ellenséggel szemben Tomasevics II. Piushoz hatása alatt, de még számításból is, a mohamefordult, ki azonnal követeket menesztett B.-ba, dánizmus karjaiba vetette magát. Felvették a
hogy a királyt támogassák és megkoronázzák, megtérökre különben is könny török jármot,
mely ünnepély azután 1461 nov. elején az új hogy a régitl szabaduljanak s bosszút állhassaszékesvárosban, Jajcában ment végbe. (Toma- nak üldözikön, de megrizték titokban a bogosevics az egyetlen B.-i király, ki a pápai kúriától mil hagyományokat. E renegátok maradtak volkapta a koronát). II. Pius gyámoltját Mátyással taképen B. igazi urai, a középkori oligarchia
is kibékíteni törekedett,
lettek az iszlám faösszes kiváltságaival és
II. Mohamed ezek hallatára óriási hadervel
natikus elharcosai is. A katolikus hithez hü ma14-63 tavaszán B.-ba tört. Táborában volt sok
radt lakosság ezren kint menekült hazánk földjére
csatolta, fiát

összeházasította, aki

k

:
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és csak késóbb, osztrák csapatok nyomain vonult
vissza hazájába. Az ortodox lakosság ellenben
B.-ban maradt és a katolikusok által elhagyott
toreket foglalta el lassankint. Ez volt a helyzet a
XVI. és XVII. sz.-ban. Végre a bécsi udvar meg«mlékez\'én a magyar szent koronának B. felett
Taló századokon át gj'akoroltfenhatósági jogáról:
1688. Lajos badeni ör grófot bízta meg B. visszafoglalásával, ki változatos eredménnyel folyó
li arcok után B. egy részét megszállotta, mire a
bosnyák pasa Travnikba tette át székhelyét.
1' iffhyány Ádám horvát bán 1693. három erós- 'T foglalt vissza és azUnnáig hódított, Draskovics bán pedig Kosztajniei'mál veite le a törököt.
szavojai herceg 20 nap alatt kisded,
de merész csapatja val 1697 szept. 11. Sarajevóig
nyomult, de nem bírván a fellegvárt kezébe keríteni, a várost felgj-ujtotta és 40,000 felszabadított

Jen

kereszténnyel visszatért. Kevéssel azután megk'itöttéka A-flWoVzrtt 6éA-e7(1699jan.26.), melynek
ti'lmében a Száva és az Unna lett Magyar- és
Tuiukország határa. Az 1736— 39-iki török háborúban a szerencse nem kedvezett a császáriaknak, kik Banjaluka alól kudai"ccal távoztak és
.a belgrádi békében Károly király mindazt elvesztette, amit vezérei azeltt B.-ban és Szerbiában
szereztek. Ezentúl tehát megint a Duna, Száva
és Unna jelezték a hatíírt.
A XIX. sz.-tól kezdve a török helytartók és
bégek hatalma és tekintélye egyre csökkent.
Több déli szláv nép felkelése, palotaforradalmak s mindenféle bels bajok és zavarok foly•

!

tán a török hatalom mindinkább aláhanyatlott, úgyhogy a különben is kevély kapetánok
függetíenségról kezdtek álmodozni. Az 1828—
1829-iki orosz-török háború lezajlása után pedig,
midón Malimud szultán és Resid pasa a reformok
foganatosítására tértek, a katolikus lakosságnak
tett engedményeken felháborodó Husszein Berbeli gradiszkai kapetán, a « boszniai sárkánya
állotta felkelés élére, ki a próféta és az igaz iszlám nevében a romlott konstantinápolyi kormány, a ogyaur-szultánn eUen zászlót bontott és

Bosznia

dán lakosság szenvedélyét, de Omerpasa 1850. e
felkelést is vérözönbe fojtotta és egyúttal sok török családot fosztott meg si birtokától. Azután
1868-ig kormányozta B.-t, de minden fáradozása
dacára sem birta a keresztények és mohamedánok között lappangó gylöletet lecsillapítani.
A 70-e8 év óta a török földön lakó délszláv
keresztény népek az orosz cárba vetették reményeiket, kinek konstantinápolji követe, Ignatiev egyre sztte a felkelés szálait. 1875-ben
Hercegovinában az adószedés miatt zendülés támadt, mely futó tzként csakhamar B.-ba, sót
még Szerbia-, Montenegróba és Bolgárországba
is átharapódzott
mindezen országokban orosz
ügynökök már régebben elkészítették volt a
talajt a felkelésre. A törökök ez alkalommal
is késedelemmel fogtak a felkelés leveréséhez, az
európai diplomácia pedig felismerte, hogy azon
:

esetben, ha

nem sikerül aB.-i felkelést elfojtani, a

keleti kérdés és ezzel kapcsolatosan újabb európai

háború feltartóztathatatlanul napirendre kerül.
Andrássy külügyminiszter ez okból a portát(1875
végén) adóelengedésre, korszer reformokra és
közbocsánat kiliirdetésére iparkodott rávenni, midn pedig felszólalása eredménytelen maradt, 1876
májusában Bismarck- és Gorcsako^'^•al közösen
aláirta a berlini memorandumot, melyben utoljára kisértették meg a nagyhatalmak a portát
kielégít reformok életbeléptetésére rávenni, a
porta vonakodása esetére pedig közös fellépést
helyeztek kilátásba. A lázadás ezalatt egyre terjedt és a porta helyzete folyton válságosabbá lett.
Ekkor a fanatikus szofták Abdul Aziz szultánt letették és elbb Murádot, azután ennek öccse t,AbduI
Hamidot ültették a trónra, ki Midhát pasára bizta
a szükségessé vált reformok életbeléptetését.
Oroszország azonban már nem akart várni,
hanem egymaga sietett a balkáni keresztények,
els sorban a bolgárok felmentésére. Ismeretes,
hogy az 1877—78. évi nagy háborúnak a sanstefanói béke vetett véget, melyet azután a berlini kongresszus lényegesen módosított. A berlini
kongresszus B. sorsát is eldöntötte.

története 1878 óta.
kongresszus, engedvén Andrássy
Gyula sürgetésének, júl. 13. a szerzdés XXV.
cikkében kimondotta, hogy Ausztria-MagyarA
ország B.-t és Hercegovinát katonailag megszállzirek féltékenysége a hadseregben visszavonást hatja és igazgathatja: a novlbazári szandzsák
és anarchiát támasztott, mely lehetségessé tette, ugyan továbbra is a török kormány fenhatósága
hogy Resid nag>*\ezir a magukra maradt B.-i alatt maradjon, de Ausztria-Magyarország ott is
felkelket Prilipnél megsemmisítette. Husszein tarthasson helyrségeket. E felhatalmazás alapngj-an még egy ideig tartotta magát, de Mahmud ján a bécsi kormány megkezdte az okkupációt,
pasa 1831. hatalmát összezúzta. Husszein épen mindamellett, hogy a magyar országgylés, úgycsak életét menthette meg s Eszékre menekült. szintén a bécsi Reichsrat bárminem hódító kaE hadjáratokkal kapcsoratban eg^-es török mar- land ellen már elzetesen is a leghatározottabban
talóc-esapatok folyton a horvát-magyar határ- tiltakozott. Az udvar erre nem hederített és 1878
r\idéket háborgatták. Mivel pedig a porta a júl. ehrendelte a mozgósítást.
Abból az Andrássy Gjnilától is vallott nézetbl
bécsi kormány panaszait nem birta on'osolni
Nóvák, Rukavina és Waldstatten császári tábor- kiindulva, hogj' az okkupáció simán és vérontás
nokok a rablókat török tertlletre kergették és nélkül fog végbemenni, eleinte csak a 13. hadezenfelül számos B.-i rablófószket felégettek. testet és a 18. gyalog hadosztályt mozgósítotAz Abdul-Medzsid által 1839. kihirdetett alkot- ták, Philippovich táborszemagy vezérlete alatt,
mány, mely a török birodalomban lakó keresz- ki 1878 júl. 29. négy hadoszlopban nyomult
tény népeknek némi tekintetben egyenjogúságot be B.-ba, míg a 18. gj-alogsági hadosztály Jotiszt\iselóket elzte avag>' megölette.
B. megtisztítása után önkéntes hadával a Rigómezre vonult, hol a Skutariból érkez agg Muszfeltaf a pasával és 20,000 emberével egyesült.
kelk azután Szóüáig nyomultak elö, de a ve-

a török

adott, ismét lángra lobbantotta

a

B.-i
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és Mosztárt szállotta meg, még mieltt a felkelk
e várost hatalmukba keríthették. Annál több csapás érte a Száván átkelt csapatokat. Az els napokon ugyan ellenség nem mutatkozott, de midn
az elvéd Maglaj faluba ért, a bosnyák felkelk
(aug. 3.) lesbe csalták huszárainkat ós ezzel kitört
a külföldi ügynökök és pánszláv izgatók által
gondosan elkészített és a fanatikus Hadzsi Lója
által szított felkelés, mely a guerilla-harcra fölötte alkalmas országban kimondhatatlan fáradalmakat gördített az osztrák és magyar csapatok

—
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jesztettek a B.-ban fennálló zsarnok uralomról;
és a görök- keletiek üldözésérl. A szultán ellenben, bár némi keserséggel, megnyugodott

sorsában és az 1881. behozott általános katonai kötelezettség és több felségjog gyakorlása
ellen sem tiltakozott, noha B.-ban és Hercegovinában az 1879 ápr. 21. szerzdés órtelmóben.
a szuverenitás az okkupáció után is
illette.
Az 1881. elrendelt els sorozás egyébiránt új lázadást keltett, mely a dalmát Crivoscie-ban lakóvad bokhézek közé is átcsapott. A felkelést Jovaelé. A magukra hagyott török hadosztályok (27 novics tábornok fegyverrel fojtotta el. B. és Herzászlóalj) parancs hiján a felkelkhöz csatlakoz- cegovina már 1880. bevonatott a közös vámterütak. A Boszna mellékén délnek vonuló osztrák letbe, 1882. pedig polgári közigazgatás lépett ott
derékhad folytonos küzdelmek árán aug. 19. el- életbe.
érte ugyan Sarajevót, melyet elkeseredett utcai
A szellemi és anyagi téren észlelhet haladásharcok után hatalmába kerített de a kietlen, já- nem bókító ki a mohamedánus lakosság egy részét^
ratlan Karszt-vidéken elnyomuló csapatok több mely nem sznt meg
panaszokat hangozízben (így Tuzla, Ravniee és Stolac meUett) válsá- tatni. Ezek a sérelmek 19Ü0 óta az osztrák és a
gos helyzetbe sodortattak a felkelk lesbe csal- magyar delegációt is állandóan foglalkoztatták.
ták, orozva megtámadták, a megsebesült foglyoMidn a bosnyákok sérelmeit egy « A mohamekon pedig állatias bosszút álltak.
dánusok helyzete B.-ban» c. röpirat is tolmáA bécsi kormány e váratlan balhirek halla- csolta, Kállay (V, ö. a Budap. Szemle 1900. szept_
tára a 3-, 4. és 5. hadtestet küldötte sietve a harc- füzetét) válaszolt ezekre a támadásokra. Szetérre. Azonfelül az országgylés hozzájárulása rinte a közös kormány tiszteletben tartotta a
nélkül honvéd-zászlóaljakat is rendelt török földre, mohamedánusok vallását és társadalmi szokásait,
mi ellen Pöldváry, Pest vm. alispánja tilta- pénzzel támogatta az iszlám templomait és 16,000^
kozott. A 3. hadtest a Doboj melletti sáncokban ós 4000 K-ra rúgó ílzetést rendelt a reisz-el-ulemákitartott kemény küzdelmek után a Boszna és mel- nak és 4 segédjének. A mohamedánus felekezeti
lékfolyóinak völgyeibl zte el az ellenséget. A 4. iskolákat állami segélyben és oltalomban részesíhadtest Samacnál lépte át a Szávát ésDolnji-Tuz- tette, Sarajevóban pedig mohamedánus prepalánál,Nova-Brc8kánál és az erds Maljevica Plani- randiát alapított.
nán verte szót a felkelket, mire azután LipnicCsakhogy ezek az újítások csupán a gyér számú
nól a 3. hadtesttel egyesült. Az 5. hadtest idköz- mohamedánus értelmiségnek tetszettek, a nagy
ben nyugati B.-ban és az északi Hercegovinában tömeget hidegen hagyták. Még több háládattörte meg a lázadók erejét és rohammal vette be lanságot aratott a kormány a vakuf rendezéLivno-t (szept. 28.). Legtöbb nehézséget okozott a sének és a vallási alapítványok biztosításának
B.-i Krajna (v. Török-Horvátország) lecsönde- terén (1883—84). Míg a legtöbb keleti államban a
sítése. Biháes csak szept. 18. adta meg magát vakuf-alapítványokat politikai és magáncélokra
és ekkor sem sznt még meg a harc. Kladus fel- fordítják, addig B.-ban a kinevezett vakuf-igazlegvár, a felkelk utolsó menedékhelye, csak gatóság oly gonddal kezeli az alapítványokat,
október 20. nyitotta meg kapuit. Bár ezzel a hogy a 950 alapítvány, mely 1889. csak 457,000
nyilt háború megszakadt, a szórványos harc, az K-t jövedelmezett, 1900. már 612,000 K-t gyümölorvtámadások és rablások még évekig húzódtak. csözött. Az ország katasztrális felmérése sem
Az okkupáció folyamán a közös hadsereg 179 kellett a bégeknek, mert attól féltek, hogj' a (szetisztet és 5006 katonát vesztett azonfelül 2233 rintük) (cjogtalan jobbágya (kmet) helyzete javulember halt meg sebeibe. E súlyos véráldozatok és hatna. A mohamedánusoknak az sem tetszett, hogy
a 100 millió frtnyi hadi költség nagyon is elkeserí- az éppen olyan igazságtalan, mint elavult török büntették a közvéleményt és a kormányolcnak ugyan- tet törvénykezés helyébe az osztrák törvényt lépcsak nehéz munkába került, mlg a delegációk tették. Az elégletlenség fészke Travnik és vidéke
és a magyar meg osztrák képviselház az okku- volt, ahol a környékbeli bégek panaszaikat 1895.
páció költségeit utólag megszavazták. A magyar írásban is beadták. Sérelmeik a következk 1. Az
országgylés az 1878 júl. 13. kötött berlini szer- új erdészeti törvény megfosztja a bosnyákokat
zdést a VIII. 1879. t. -cikkben iktatta a Corpus si joguktól, hogy az erdkben fát vághassanak.
Jurisba. (L. erre nézve Magyarország és Osztrák 2. A vakuf kezelése nem történik az adományozók
császárság.)
szellemében. 3. Á kormány a kmetek pártját fogja
Az új tartományokat a közös pénzügyminiszter a bégekkel szemben. Az egyházi autonómiára vohatásköre alá rendelték, kinek a századokon át natkozó kérvényüket a travnikbeli mohamedánuelhanyagolt, ezer sebbl vérz országoknak fel- sok 1902 jún. 5. 1. Ferenc Józsefnek is átnyújtották,
virágoztatása és mveldése jutott feladatul. Ta- de felségfolyamodványuk Kállay indítványára
gadhatatlan, hogy különösen Kállay Béni pénz- elutasíttatott. Ily sorsban részesült újabb folyaügyminiszter sok érdemet szerzett e téren. B. modványuk is, melyben a Stadler sarajevói érsek
okkupációja a szomszéd szláv országoknak, így által folytatott katholizálás miatt panaszkodtak.
Szerbiának és Montenegrónak, nemkülönben a
1903 júl. 13. megh. Kállay miniszter, kinek öröszlávok védjének, Oroszországnak sem volt kébe Burián István (1. o.) lépett, aki az 1904. évi
ínyére. Az odamenekült felkelk rémhireket ter- delegáció eltt eldjének politikáját védelmezte.
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Ugyanez évben a gör. kel. szerb egyház fejei és a ldésének, kijelenti, hogy elérkezettnek látja az
közös pénzügyminiszter között hosszadalmas ta- idt alkotmányos intézmények berendezésére. Elnácskozások után egj-ezség létesült, az ortodox engedhetlen elóföltétel azonban, hogy a két ország
szerb egyház autonóm szervezetét (egj' házi és isko- jogállása kétséget ki nem záró módon megállapílai igazgatását) illetleg, melyhez megelzleg Joa- tassék. oEzen okból, valamint tekintettel az si
ki m konstantinápolyi patriarcha is hozzájárult. Ez a kötelékekre, melyek dics eldeinket a magyar
szabályzat 1905. lépett életbe. 1905 ápril 18. a trónon ezen országokhoz fzték, szuverén jogainkormány megszüntette az eddigi tizedet, mely kat B. és Hercegovinára kiterjesztjük» stb. Végül
a l^ldadót helyettesitette, ámde sok visszaélésre egy, okt 8. kelt hadi parancsban a bosnyák újonés pana.>ízra szolgáltatott okot. A tized helyébe az coktól a 08. és kir. hadseregi szabályzatban elírt
ü. n. tized-pausálé lépett Nehezebben ment a sok- eskü vételét rendelte el.
B. annexiójának híre elemi ervel zaklatta fel
rét nyelvi és néprajzi viszonyokban gyökeredz
nemzetiségi sérelmek orvoslása, melyeket a szom- az érdekelt szláv és török világ szenvedélyeit
széd orszáigokba menekült v. kivándorlott emig- és több nagyhatalom, els sorban Oroszország és
uisok egyre szítottak. A szomszéd szláv államokra Angüa az annexióban a berlini szerzdés raeaje^ részben Olaszországra való tekintetbl az 1906, szegését látták és ez okból a kérdést
újabb
európai kongresszus elé akarták vinni. A nagj'évben tervezett császár-látogatás abban maradt
pótolta ezt némiképen Ferenc Ferdinánd trón- hatalmakban bizakodó Szerbia pedig njütan
örökös látogatása, aki a dalmáciai hadgyakorla- háborúval fenyegetdzött. Ezzel szemben Ausztok napjaiban ( 1906 szept.) Hercegovinába rándult tria és Magyarország is mozgósított, hú szövetós Trebinjében néhány követséget fogadott. 1907- ségese, Németország pedig késznek njilatkozott
ben hatályon kívül helyezték az elzetes cenzúrát szintén sorompóba lépni. így a nagyhatalmak a
és életbe léptették a sajtótörvényt, míg a szabad fait aceomplitban megnyugodtak; a kongreszgyülekezési jog megadása még késett.
szus ten^e elaludt, a magára maradt Szerbia
Az 190S év júl. havában lezajlott íöróTc forra- pedig leszerelt. A legközelebbrl érdekelt fél,
dalom végre megérlelte a régóta vajúdó anneoció- a törökök, egyideig még bojkottálták a? oszkérdést. Amint ezt Aehrenthal külügyminiszter trák árukat, de azután elfogadták azt az 54
utóbb a delegáció eltt kifejtette, a bosnyák-her- millió koronát, amellyel gr. Aehrenthal ket
cegovinai \iszonyok az okkupáció óta anujlra a B.-ban fekv állami birtokok fejében megfejldtek, hogy elérkezett az alkotmányos intéz- kínálta, amint a török parlament is elfogadta
mények megadásának az ideje. Ezzel egjütt azon- (J909 ápr. 5.) azt az entente- jegyzkönyvbe fogbau tisztázni kellett a két tartomány hovátarto- lalt szerzdést, melyet Pallavicini nagykövezandóságának kérdését is. Siettették az annexiót tünk és Kiamil pasa nagj'vezir 1909 febr. 26.
egyrészt a B.-ban észlelt külföldi, különösen szerb aláírtak. E szerzdés erejénél fogva Ausztria és
ügjTiökök által folytatott izgatás, mely egy nagy Magyarország a B.-ban él törökök nemzetiségét
délszláv áUam megalapítására iránjTiít; más- továbbra is elismeri, tulajdonjogukba és egyrészt az ifjú törökpárt és a török hadsereg felke- házi szertartásaikba nem avatkozik, s szabad kelése, mely az 1878-iki török alkotmány hel>Teállí- zet biztosít nekik a vakuf- és iskolai alapítvátását vívta ki. A gyzedelmesked forradalom két- nyaikra nézve (ez az autonómia 1909 ápr. ténységessé tette a B.-ban végzett 30 évi kultúrmunka leg is életbe lépett) megengedi továbbá, hogy a
s rengeteg áldozatok sikerét és kényszerhelyzet szultánért, mint kalifáért, templomaikban ezentúl
elé állította a bécsi udvart. A szultán, az 1879-iki is imádkozhatnak és hogy a konstantinápolyi
szerzdés értelmében megmaradt szuverén jogá- seik ül izlammal összeköttetésben maradhatnál fogva, esetleg a B. földjén lakó mohamedáiius nak. Végül a porta azt a jogot nyerte, hogy oly
alattvalóira is kiterjeszthette a török alkotmányt törökországi városokban, ahol más európai állam
és az ifjútörök parlament B.-ból is hívhatott meg nem tart fenn postát, az osztrák-magyar postát ]b
képviselket. Ezt a lehetséget meg kellett elzni beszüntetheti.
Ezzel a B. annexiójának következményeként
és meg kellett szüntetni azt a közjogi képtelenséget, hogy a tényleges hatalom meg a szuverenitás felmerült keleti kérdés a külügyi politika színmás-más kézben legyen letéve. A király 1908 okt. padjáról újra letnt. Következett még az annexió
5 -én közöl te elhatározását a magyar és osztrák kor- becikkelyezése az osztrák és a magyar törvénymánnyal, hogy szuverén jogait B.-ra és Hercego- hozó testületek által és a mozgósítási, B.-i póthitel
vinárakiterjeszti és hogy a házára érvényben álló (178 millió K) megszavazása, mely a beköve&eörökösödési rendet ezekben az országokban is ha- zett magyar kabinetválság következtében hosztályba lépteti, valamint hogy ezeknek egyidej- szabb ideig elhúzódott. B. közjogi hovatartozásáleg alkotmányos intézményeket engedélyez. Fel- nak kérdését azonban ez alkalommal is óvatosan
hívja a magyar miniszterelnököt, hogy az 1880. VI. mellzték (1. alább).
t.-c. értelmében szükséges törvényjavaslatoknak
Miközben a közös külügj'minisztériumban az
az országgylés elé terjesztése iránt a megfelel alkotmányos tv.-javaslatokkal bajlódtak, az oszlépéseket megteg>-e. Egyúttal elrendeli, hogy a trák nagyiparosok gazdasági téren siettek az
no\ibazári szandzsáks^ban elhelyezett csapatok annektált országokban lábukat meg^'etni, mely
a magyar vállalkozók
nagy késéssel
onnan ^^sszavonassanak. Ug>'anekkor (okt. 5.) B. példát
és Hercegovina lakóihoz fejedelmi «Szózatoto is is követték. A kereskedés fellendítése céljából
intézett, melyben a király arra való utalással, hogy (1909 okt.) Budapest fvárosból is indult egy ktllserege 1878. nem mint eUenség, hanem mint barát döttség B.-ba. Ausztria azonban rossz szemmel
jött az országba, hogy véget vessen százados siny- nézte a versenytársat és az osztrák Reichsrat br.
:
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haragját, amidn ez a bosnyák kmetek megváltásának keresztülvitelét a magyar tökével alapított Bosnische Agrárbank segélyével akarta
lebonyolítani.
1910 elején elkészültek az

alkotmányos

tör-

vényjavaslatok, melyeket a király febr. 17. szentesített,
Varesanin tábornok, B. kormányzója
pedig febr. 20. közhírré tett. Ezek a törvényjavaslatok a következk 1. Tartományi önkormányzati szabályzat B. és Hercegovina számára
2. Tartománygylósi választási rendtartás; 3.
Tartománygyíllesi ügyrend (házszabályok) 4;.Törvény az egyesületekrl és a gyülekezési jogról
5. Törvény a járási tanácsról. (Ezen törvényjavaslatok szövegét 1. a Budapesti Közlöny 1910
:

;

számában.)
választások küszöbén (1910 máj. végén és
jún. elején) I. Ferenc József meglátogatta új országait, ahol mindenütt hódolattal fogadták. A jún.ban lezajlott választásokban a jól szervezett radikális szerbek nyerték el az aránylagos többséget
(72 mandátum közül 31-et) második helyre kerültek a horvátok, kik egyébiránt két táborra
oszoltak a szintén meghasonlott mohamedánusok csak 24 szavazattal rendelkeztek nekik és a
Stadler sarajevói érsektl szervezett kat. pártnak
kevésbbé kedvezett a szerencse. A tartománygyfebr. 22-iki

A

;

;

;

lés jún. 15. történt megnyitását merénylet zavarta meg, melyet bizonyos Zeraic Bogdán, szerb
jogász, Varesanin tábornok ellen intézett, aki
azonban sértetlen maradt. Az els tartománygylés elé a kormány a következ tvjav.-okat
terjesztette az 1910. évi költségvetés (kiadások
74.297,712 korona, bevételek 74.322,409 többlet
24,697 korona) törvényjavaslat a jövedelmi adó
szabályozásáról és egyenl súly és mérték behozataláról. Az Ali bég Pirduz elnöksége alatt megindult tárgyalások a délszláv népek vérmérsékletének megfelelleg csakhamar viharos mederben
folytak. A javaslatokat egyébiránt a pártok a költségvetéssel együtt megszavazták és bármennyire
is eltértek egymástól, egy dologban valamennyien
egyetértettek, hogy B. a bosnyákoké ós hogy az
« idegeneknek)) hatásköre és befolyása mennél
szkebb korlátok közé szorítandó. A nov. 7. megnyílt szi ülésszakban, mely az elhalt Pirduz bég
utóda, Babagic bég elnöklete alatt folyt, a kormány elször is az 1911. évi költségvetést tzte
ki napirendre. (Kiadás
79.482,429 K., bevétel
79.493,675 K. többlet 5216 K.) Elintézésre várt
továbbá 3000 petíció, a postatakarókpénztár meghonosításáról szóló törvény, az elemi iskola látogatásának szabályozása és mint legfontosabb javaslat a kmetek fakultatív megváltása. A kor:

;

;

:

;

:

mánynak nem volt megbízható többsége, st valamennyi párt igyekezett a guvernementális párt látszatát magától távoltartani mindamellett meg;

szavazták aj avaslatokat esetrl-esetre ad hoc alakuló csekély többséggel, mely többnyire a horvátok
egyrészébl és a törökök pártjából alakult ki, míg
a radikális ellenzék kisebbségben maradt. Három
havi vita után 1911 ápr. 1. elfogadták a költségvetést és utóbb a kmetek megváltásáról szóló
javaslatot is. 1911 máj. 10. a király Varesanin
kormányzót állásától fölmentette és Potiorek Osz-

—
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s hadseregfelügyelöt nevezte ki helyébe.
Egy kérdés azonban nincsen még megoldva B.
és Hercegovina végleges közjogi hovatartozásának kérdése. Maguk a bosnyák pártok egyértelmüleg mennél nagyobb autonómiát és függetlenséget sürgetnek B. számára. A horvátok B.-át és
Hercegovinát a többi horvátajkú országokhoz akarják csatolni és valamennyibl egy nagy horvát (délszláv)államrészt szeretnének alkotni,vagy is az osztrák és magyar monarchia jelenlegi dualisztikus
alapját trializmus-sal felcserélni. A (radikális)
szerbek ennél is tovább mennek és a nagy szerb
propagandát szolgálják. Magyarország a dualizmus fenntartása mellett foglal állást. A magyar országgylések és delegációk 1878 óta következetesen azt hangoztatták, hogy B. és Hercege vina,mely
egykoron századokon át, az Árpádok, Anjouk és
Hunyadiak korában a magyar szent korona joghatósága alá tartozott, ugyancsak a szent korona
jogán újra Magyarországhoz csatoltassék. Követeli ezt a koronázási hitlevél és királyi eskü is,
szintúgy az örökösödési rendnek kiterjesztése
B.-ra, mely csakis a magyar Pragmatica Sanctio
II. c.) alapján történhetett
az
(1723. évi tv. I
1908 okt. 5. kelt fejedelmi szózat (manifesztum)
maga is utalt azokra az «si kötelékekre, melyek
dics eldeinket a magyar trónon ezen országokhoz fzték))
Mindamellett a magyar országgylés az 1880. évi VI. te. 5. szakaszában hozzájámlt, hogy «mindazon változtatásához annak a
viszonynak, melyben ezen tartományok jelenleg
a monarchiához állanak, a monarchia két állatna
:

—

.

.

;

.

törvényhozásainak egyetért jóváhagyása szkséges>>- Ez a törvény állja tehát útját annak, hogy
az ügy közjogilag rövid úton rendeztessék. Az
osztrák kormányok, a Reiehsrat és az osztrák
delegációk t. i. nem hajlandók jóváhagyni Magyarország terveit. Mi több a magyar egykori
hódítást és birtoklást elavult jogcímnek tekintik,
melyet a török hódítás különben is félbeszakított. Azt tartják (és ennek legékesebben szóló
nyilatkozata az 1911 jan. 26. elfogadott Redlichfóle határozat), hogy Magyarország jogi viszonya
B.-hoz nem gyökeredzik sem az egykori birtoklásban, sem a magyar Pragmatica Sanctio-ban,
avagy a koronázási hitlevélben, hanem hogy
e viszony csakúgy, mint Ausztriáé, egyesegyedül
1. a berlini kongresszustól kapott nemzetközi
mandátumból, 2. az 1908 okt. 5. kelt, a szuverenitást B.-ra kiterjeszt legfelsbb kéziratból,
3. pedig az 1909 febr. 26. aláírt, Törökországgal
:

kötött

államszerzdésbl keletkezhetett.

A

közö-

sen elfoglalt B. és Hercegovina közigazgatását a
Reiehsrat közös ügynek tekinti és e tartományok
közjogi viszonyának módosításához a maga részérl hozzájárulni nem hajlandó. Maguk a kormányok és báró Burián nem tekintik aktuálisnak
e kérdést és az 1911-iki delegációkban is ily szellembennyilatkoztak. Az az aggodalom tehát, melynek az okkupálás megtörténte után Szilágyi Dezs
kifejezést adott, hogy t. i. B. okkupálásából Magyarországra és a dualizmusra közjogi bonyadalmak fognak háramolni, még ma is fennáll. V. ö.
Szilágyi Dezs, Politikai beszédek (III. köt. 1879
nov. 11. és 1882 febr. 2B. beszéd).

;;

;
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Jro-ialom. Jukic Jan Pr.,
f
idraJM és története),

ZemlJopU i povjestníca Bosnie
Thömmel, BeZágráb 18l
ir.ibunR des ViUjet Bosnien stb., Wien 1867 ; Forsyth
W., The SIsronic Provinces sonth of the Dannbe, London
1876 Evans, Throug-h Bosnien and tbe Heríegovioa on foot,
daring the insurrection, London 1877 : Blan, Roisen in Bosnien n. itt d. Herzegovina, Berlin 1877; Blbinger, Stadien
über Bosnien a. die Herzegovina, 1876 ; Jirecek Konst., Handelsstrassen und die Bergwerke in Bosnien wShrend des
Mittelalters, Prag 1880 ; Mojsisovics és Tietze, Grundaage
d. Oeologie voa Bosnien, Berlin 1880
Vicomte de SaintArnonr, Le Pays sndslaves de l'Antriche, Paris 1882 Marbean Ede, La Bosnie depuis l'occnpation austro-hongroise,
0. 0. 18áo : Schweiger-Lerchenfeld. Bosnien und seine
Btíwohner, Berlin 1884 Kranss 8, Ordalien in Bosnien, Globtis 1892, 17. sz.
Szokolay, Die sanitáren VerhSltnisse
Bosniens a. d. Herzegowina, Sarajevo 1895; Renner, Üarch
bosnien ond die Herzegowina, 2 kiad. Berlin 1897 Reiserouten in Bonnién n. der Herzegowina, 3. kiad., Wien 1898;
(iTiK \ tr.ivers la Bosnie et la Herzégovine, Paris 1896
ilder ans Bosnien, Berlin 1898 : Eichler, Das
Bosniens, Leipzig 1839; Preindberger, BosÍ1.U'.- r-ivKLzenbacb, Dresden 1900; Poech, L'indnstrie mi".arale de Bosnie, Wien 1890
Poech, Die Landwirtschaft
.i
Bosnien n. der Herzegowina. il o. 1900; Nenield,
Pührer
Ulttstr.
dnrch Bosnien, u. o. 1902; Strauss Adolf,
Die Donanlánder. 1 köt. u. o. 1900 s köv. ; Die Landwirtschaft in Bosnien u. Herzegowina, Sarajevo Í899 ; Das Veterinírwesen Bosniens u. d. Herzegowina, n. o. 1899 ; Reisekarte von Bosnien und Herzegowina, 1 900,000, Wien
Fraytag, 1903 ; Ballif, Das Strassenwesen in Bosnien a. Herzegowina, Wien 1903 ; Katzer, Geologischer Ffihrer durch
Bosnien, 1903.
Aí skori leletekrl 1. Hoernes, Alterthümer der Heraeg^ovina stb., Wien 1SS2 : Radimsky V., Die priíhistorischen
Pundstátten, ihre Erforschung n. Behandlung mit besonderer
;

-

:

;

:

;

:

;

•

;

;

Berücksichtignng anf Bosnien und die Herzegovina, Wien
Tmhelka, Docnments préhistoriqnes de
Bosnie - Herzégovine, 1900; Radimsky, Der Pfahlban von
Ripac bei Bihac iWissensch. Mitth. aos Bosnien 1805); CöBaliff, Rölöpfala Dolnja Dolinán.il (n. o. 11 köt. 1900)
tiiische etrassen in Bosnien L, Wien 1893
Partsch, ArchSolog.-epigraph. Untersnchungen znr Gesch. der Provinz
Dalmatien, Wien 1897
Zippel, Die röm. Herrschaft in lUyrien 1877. B. legrégibb történetirója a raguzai Manro Orbini,
II regno de
gli Slavioggi corrottamente detti Schiavoni,
1601 Johannes Lucis, De regno Dabnatiae et Croatiae libri
VI., .Amsterdam 1666
Lncic adta ki a B. történetére fontos
két kútforrást is. Tamás spalatói érsek müvét és Paulns-nak
Momoriale Jadrensis c. mdvét: Ritter-Vitezovic Pál, Bossna
captiva, Nagyszombat 1712
Du-Cange, Illyricum vetus et
Eovnm. Poxsony 1749 Parlati Dániel, lUyricam sacrnm, 4
kíjt., Velence 1769 ; Narentlus Prndentins, De regno Bosniae
eiosqne interitn, n. o. 1781
Max Schimek, Politische
Gesch. des Königreichs Bosnien und Ráma von 867 bis 1741,
Wien 1787 Rajic János, Istorija raznih slavenskih narodov,
1794
Pejaéevic Ferenc, História Serviae, Kalocsa 1799
F.ngel János Keresztéh-, Cngarn und seine NebenlSnder.
Gebhardi L,
f;._'sch. von Servien und Bosnien, Halló 1861
'rohte der Königreiche Dalmatien, Croatien, Slavonien,
Karano-Tvrtkovlc Pál,
n, Bosnien stbr, Wien 1805
spcmenici (B. oklevélgyjteménye 1189— 1468-ig),
^
;'l 1840: Knkuljevic, Arkiv'za povietnicn jugoslavensku,
és 6arajevo 1892

:

:

:

:

:

;

;

:

;

:

;

;

;

;

I

-;.

1852, 2 köt.

:

Miklósié,

Monnmenta

serbica specyintia

r.am Serbiae, Bosniae, Ragnsii.Wien 1858 ;Theiner Ágost,

etera monumenta historica Hungáriám sacrum illustrantia,
!;óma 1852, 2 köt. és Vetera monumenta Slavorum meridio;!
:;;i históriám
illustrantia, 2 köt., 1868 és 1875; Omer
!:. The war in Bosnia (török eredetibl angolul kiadta as
il Translation
Pound-), London 1880 Rokievic, 8tunien n.d. Herzegovina, Leipzig 1868; Légér, Les
IHeriégo1.. Paris. 1869 : Yriarte, La Bosnie et
i!
l'insurrection, n. o. 1875 ; Kinkéi 6., Die
rtbaoen der Türkéi in Bosnien n. Herzegovina,
>

•

:

'irandin, L'insurrection de rHenégovine, Paris
rvst de Baint-Marie, L'Henégo»'ine, o. o. 1875;
L'Herzegovina stb., o. o. 1875 ; A berlini koniressaus-ról szóló irodalom ; Helfert, Bosnisches, Wien 1879;
.

:-:•:

Thomson

Die

G.,

Occupation

Bosniens

und

der

Herzegowina

dnmh

die k. k. Truppén, n. o. 1879— 1910-ig. Számos kötet;
Veltsé, Unsere Trappén in Bosnien n. der Hercegovina,
0. o. 1907 és köv. kiadja a hadügyminiszter ; Jettel, Die
wlssenschaftl. Erforschung Bosniens, 1881 : Der Aufstand in
der Herzegowina, 8üd-Bosnien n. 8üd -Dalmatien, Wien
1883 ; Lavelaye Em., La Péninsnle des Balkans ; 2 köt. 1888 ;
Coquelle. Histoire dn Montenegró et de la Bosnie. Paris

1895: Wis^enschaítlicbe

Mittheilungen aos Bosnien

a. d.

Herzegowina, Wien 1895 és köv; Monro, Rambles and

Bémi Nayy

Lettkona.

UL UL

stn-

—

Bosznia

dies in Bosnia-Henegovina,

London 1896 Moser, BouüaHerzégovine, Paris 1898; Spalaikovitch, La Bosnie at
l'Henégovine, n. o. 1899; Gesch. der ^icherheiut^appe
and der ötTentlichen Sicherheit in Boeniea und der Herzegowina 1878—98, Sarajevo 1899 Olivier L., lia BotBie et
I'Herzégovine, Paris 1901 Walny, Bosnischer Boté (cini- és
névtárral, Brod 1897 s köv.)
Nikaschinovitích, Boaiea n.
die Herzegowina unter der Verwaltung der österr.-angar.
Monarchie, Berlin I. 1901
Bpaits, Der Weg zam Berliner
Kongress, 8 köt. Baernreither J. M. (volt osatr. miniszter), Bosnische Eindrücke,
Wien 1908
Kohler J., Völkerrechtliche Betrachtungen über die Annexion von Boenien,
Neue Freie Presse 1908 okt. 11. ; Lammasch H., Znr Angliedemng Bosniens, Premdenblatt 1908 okt. 8. ; Die Unterdrückung der serbischen Nation in Boenien. Hist. polit.
Biatter 1909, 145 »röt.
Walther C. Österr.-L'ngama Verwaltung a. Wirtschaftspolitik in Bosnien, 191
BoenienHerzegowinischer Kompass fUr 1910—11, kiadják Plllevic
és Seichert. ném. és horvátul
Eibl, Bosniens AnüchloM
au die Monarchie, Österr. Rundschau 1910.
Jdrigyar és mwjtffir vonail-ozású irodalom. Hoernes, Das
VerhSltniss des ungar. Bronzealters zn den Pnsden in Bosnien, Verhandlungen der Gesellschaft far Anthropologie,
1891; Thallóczy, A rómaiak B.-ban, (Századok 38 (1904);
k B.-i és hercegovinai múzeum kalauza (ism. Hodinka Által a Századokban 1889, 795. 1.)
Pranciscus a Vardino,
Descríptio Provinciáé Bosnae-Argentinae, Anno 1679, (Szabadka 1908) Pray György, Commentatio historica de inre
regnm Hungáriáé in Bosniam, Serviam et Bulgáriám, 1786.
V. ö. Thallóczy L. cikkét a Századokban 1888, 528. old.
Ljnbic Simon, Monumenta spectantia históriám Slavorum
meridionalium, Zágráb 1868 92-ig folytatólag; Gelcich J. és
Thallóczy L., Diplomatarium relationum Raguzanae stb.,
Budapest 1887; Klaic Vjekoslav, B. története a legrégibb
idtl a királyság bukásáig, Zágráb 1882, Szaraota Isn^
magyarra ford. Becskerek 1890. V. ö. Pór Antal müveit
(1. 0.) az Anjoukor-ról és
Praknói Vilmosét Hunyadi Mátyásról: Gébé And., Bosnyákország történelme 1 102— 1527-ig,
Ungvár 1908 Salamon Per., .Az els Zrínyiek, Budapest
Korbulyi Imre, A báni méltóság, 1863 Pesty Frigyes, -A
macsói bánok. Századok 1871 n a.. Nándorfehérvári, ssrebernikiésjaicai bánok. Századok 1875, 132.; u. a., B. és Báma
neve. (Eltnt régi vármegyék, ü. 322.) Racki, .\déli salávok
természete. Zágráb 1875, horvát nyelven
Wencael Otísitáv,
.A Prang«pánok, .Akad.
éri«kezés 1874 és Ssázadok 1890 :
Komlóssy Ferenc, B. és Hercegovina jogviszonya Magyarországhoz, 2 köt., 1878—79 Gyurkovics 6., Die Vereinigten
Königreiche Kroat. Slavonien, Bosnien a. Herzegorina, Wien;
Strausz .Adolf, Bosnyák föld és népe, 1881, ném. WTieK 2
Szalay József, Nápolyi Lássló tróakövetelése és Veköt.)
Ováry liajos cikke u. o. 1889, » 278.
lence, Századok 1882
lapon Huber Alfons, Lndwig L der Grosse von üngam n.
die ungarischen Vasal lenlánder (.Archív, für österr. Qescli.
LXVI.) u. a., Die Oefangennehmnng d. Königinen Elisab. n.
Maria stb., a. o. 66, 507 1. Klaic, Poviest Bosne (ísra. SsiU
zadok 1882, i87) Nagy Iván, B. címere, Tuml 1884, 9. L ;
Asbth János, B. és a Hercegovina, Budapest 1887—88, g
köt. ; Wenael G., RasxtisaláT herceg, IV. Béla veje. Akad
ériekesés 1888; TbaUócsy L, niyr cimergyüjteményekTurul 1888 Wertner Mór, Borics és Rosatiszláv, 8sÍHulok
Qlossen znr bosn. Gesch, Wien 1890. V. ö.
1889, 548. L
Turul 1890, 214. 1. ; Középkori délszláv nralkodók. Tarul
Jagic V., Thallóczy L. és WickhofT T., Missale
1891, 48 L
;

:

;

;

;

:

;

;

1

:

;

;

;

;

—

;

;

;

;

;

;

:

;

;

:

;

;

;

;

;

Glagioliticnm Hervoiae ducis Spalatensis, Wien 1891 (a történeti részt, Hervója életrajzát Thallócay irta) : Krcsmarik
János, Bosnyák mohamedánusok kivándorlása. Budapesti
Szemle 1892, 184. szám Pór Antal, Nagy Lajoe, Történ. Életrajzok 1892 ; Fermendzsin, Acta Bosniae 985—1725 (1892)
:

Csánki Deas, B.-i püspökség Magyarorsságon, SdUadok
189S ; B. és Hercego%-ina a millenáris kiillitáson, Badapest
1896
Dr. Petriniensis (ságrábi egyetemi tanár álneve),
Bosnien und der kroatische Staat, Zágráb 1898, t. ö. Pester Lloyd 1898 nov. 26 ; B.-i régiségek, Nedics Márton ntán,
Századok 1898, 562. old. ; Xántus Gábor, Tanolmányút as
okknpált tartományokban, Miskolcz 189^; B. és Hercegovina, as 'Osztrák-magyar binxialom írásban és képben*,
Badapest 19 Köt. 18'J9 s köv.; Harass BessA. A bosnyák
vasutak és Dalmácia 1900 ; A motaaBedánság halTsate Bosaniában 1900 Ssalay László, B. és HercegOTina terUetén érvényben álló jogszabályok 1900; Thalló^y La]os. Tannlmányok a Balkán-félsxiget telepedési történetébl. Budapesti
Szemle 1901; B.,1 köt. Budapest 1908; Bsokolay, B. pénzügyei, n. 0. I. évf. 8 fzet A B.-i mohamedán cs. lidélet és
társadalom. Vasárnapi Újság 1901 88—34 sz. ; Asbótb János,
Az slakók hatása a bosnyák faj aUknlásira, Bndap.. Akad.
Ért. 1908 ; 0. a., A Balkán-félsziget, Budapesti Szemle 1903
Thallócay U, Barabás B. és Hodinka A , Codex Diplomatícos
ThaUÓMy Lajoa,
comitum de Blagay, Budapest, 1897
;

;

;

;

:

S9

;

—
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A Boszna név jelentése, Századok 1889, 551. Pauler öy.,
Uogy került B. a magyarok jogara alá, kivonatban SzáThallóczy Lajos, Tanulmányok
zadok 28 kötet 272. lap
a bosnyák bánság kezdetérl, Akadémiai Értek. 1905 és
újabban, bvítve a Wissensch. Mitteilungen aus Bosnien,
u. a., A horvát szokásjog uralma, n. o.
11 köt. 1909
1909 Királyi Árpád, A választói jog és a tartományi illetség B.-ban és Hercegovinában, Budapest 1910 Strnád
Eug., Remlniscenzen aus der Okinipation Bosniens, Pozsony
1909; Visszaemlékezések B. okkupációjára, Egyetértés 1908
dec. 25.
Lits Gy., Maglaj, Budap. Hirl. 1908 márc. 18.
öaál Gy., Pótlék, u. o. márc. 25. ; Wertheimer E., Die geUeime Declaration vom 13. Juli 1878, Neue Preie Presse
1908 okt. 11., Hanotaux tanulmánya ellen A bosnyák kérdés. Jogigénylink történeti alapon, Budap. Hirlap. 1908
Timon Ákos, A jogkérdés szemaug. 12., 17., 25., okt. 6.
Timon és Schiller Bódog cikkei a
pontjai, u. o. okt. 8.
Pester Lloyd-ban okt. 11. és 25. Kmety K., Quid inris ?
Egyetértés 1908 okt. 8. és Neue Preie Presse okt. 10. Szeberényi Jj., B. és Hercegovina, Századok 1908 nov. Királyfi
A., B. szerepe a kivándorlási politikában, Budapest 1908;
u. a. Az aiinektált tartományok lakossága, Budap. Szemle
Die Kmeten,, Pester Lloyd 1908 szept. 22.;
1908, 333. füz.
Weitner M., B.-i bánok az Árpádok alatt, Századok 1909,
472. 1.
Komlóssy Fer., B. jogviszonya Magyarországhoz,
magy. és iiém. kiad., Pozsony 1908, németre ford. Kumlik
Emil, u. 0. 1909; Thallóczy L. és Aldásy A., Magyarország
és Szerbia közötti összeköttetések oklevéltára, Budapest
;

:

;

;

—

Boszorkány
exceptum

üldözésére (crimen

ellen) szervezett

egyházi vagy világi bíróságokat, amelyek kihallgatásmódja, ítéletei idvel szoros, elírt for-

mát

öltöttek, miáltal

állapítván

ugyanegy

fajtájú

bnözést

meg minden vádlottra, elég volt a bn-

;

;

;

;

;

;

;

;

;

cselekmények tipikus sorának egy jellemz esehogy a többit ez alapon föltéve,
a vádlottat B.-nak minsítsék. így alakul ki az
általános B. -típus, mire nézve a vallomások lassankint minden országban csodálatosan egybehangzók lesznek. A B. -típus hivatalos ismérvei
a következk az illet nt (férfl, mint B.-mester
ritkaság !) az ördög díszes ifjú legény képében
tét rábizonyítani,

:

meglátogatja, szerelmeskedik vele s szövetséget
köt oly értelemben, hogy a B. -jelölt lemond istenrl s engedelmességet fogad az ördögnek. Ismertetül a nö teste egy-egy rejtettebb helyére

;

;

Thallóczy L., Bosnyák és szerb élet- s nemzedéktanulmányok, Budapest 1909. E fontos munka fbb
Radivoj bosnyák királyfi Katalin bosnyák királyné; A Brankovics nemzedék; A Koszacsa-család és
magyarországi szereplése Nagy Alfonz spanyol király és
a Balkán-államok Magyar és délszláv vonatkozású heraldikai tanulmányok. V. ö. Fraknói Vilmos cikkét a Századokban Í909, 5í'5. 1.
György János, A dunai és balkáni
államok szövetsége, Kolozsvár 1910 Csuday J., B. és Hercegovina története, Budapest c. lap, 1909 Angyal Dávid,
B. követei az 1440-iki budai országgylésen. Századok
iy07

;

rajzi

dolgozatai

:

;

;

;

;

;

;

1911, 49.

jelet tesz (stigma).

Idnkint

el kell

mennie a

ta-

lálkozókra (B.-szombat), különös kijelölt helyekre erdkbe, tölgyek vagy hársak alá, barlangokba, veszthelyre, hegyekre (hazánkban
fkép a budai Gellérthegy, Szegeden az Öthalom
nev domb stb.). Legfbb összejövetel óvenkint
május 1-jének éjjele (Walpurg-éjjel). Elbb otthon bekenik magukat B.-írral, mely kencs beléndek, csalmatok, mandragóra, ópium s egyéb
bódító növények nedvébl és faggyúból (keresztelés eltt elhalt gyermekek olvasztott zsírjából)
készül ettl kábult álomba merülnek, miközben
képzeletük a B.-szombatok kicsapongásait varázsolja eléjük. Néhol mámorító ital alakjában
(B.-lé) veszik bo az elírt szereket. Azután meztelenül nyargalnak (B. -repülés) seprn, szénvonón, kanálon, piszkafán, fekete macskán, kutyán, kecskén stb. {(dóvá tett haragosán» csak
nálunk !), többnyire a kéményen keresztül a találkozó helyre. A gyülekezeten minden B. ördögszeretjével jelenik meg a legfbb ördög kecske
alakjában emberi ábrázattal magas széken vagy
kasztalon ül a kör közepén a hódolatot iránta
:

;

Bosznia hercege, e címet viselte II. Béla magyar király másodszülött fia, László (szül. 1131.,
megh. 1163.), aki II. László néven 1162— 63-ig
magyal" király volt.
Boszniai emlékérem. Katonai emlékérem,
melyet I. Ferenc József császár ós király Boszniának 1908. történt annexiója emlékére 1909.
alapított. A kerek bronzérem ellapján a király
mollképét, hátlapján Bosznia címerét mutatja
megfelel köriratokkal. Szalagja vörös-sárga. Az
emrékéremre a boszniai annexió alkalmából térdeléssel s kezének és farának megcsókolásával
Boszniában állomásozott, valamint az ez alka- fejezik ki. Elbb lakmároznak (B. -vacsora), só
lommal mozgósított csapatokhoz tartozó katonák, és kenyér nélkül esznek s a bort tehéncsülökböl
isszák. Lakoma után ördögmise tarazonkívtil a bosnyák kormányzati hivatalnokok vagy lóf
tárhattak igényt.
tatik az egyházi szertartások kicsúfolására, majd
Boszorkány, néhol boszorka (a név si ázsiai kezdetét veszi a B.-tánc, hol a táncoló párok háeredet, ugyanegy a csuvas-török bástirgán és tat fordítanak egymásnak s a muzsikusuk, ki hevotják biiszturgán szóval), eredetileg a néphitnek ged helyett lófejet, síp helyett maeskaf arkat tart
ama démoni alakja, amely lidérc ésszívmátraQ.. o.) kezében, fán ül. Az ünnepély végén a föördög elnéven is ismeretes ós az álomban érzett fojtogató égeti magát, s hamvát kárt okozó por gyanyomás állítólagos okozója (B.-nyomás, Alp- nánt szétosztják a B.-ok közt. Haza úgy men;

;

bl

drücken, cauchemar). Késbb a kereszténység hiteleméi s az ebbe vegyült ókori babonák révén sok
egyéb megrontó tulajdonságot vett fel (az alvók
vérét szívó wiwpír, tejrontás, szerelmi érzék élesztése és elfojtása, méregkeverés, magzatelhajtás
stb.). A magyar B. népies fogalma a XVIII. sz. elejóig különbözött a közópeiirópai inkvizicionális B.fogalomtól. A keresztény középkor a B.-okat nem
ktií önálló ós más-más tulajdonságú egyedeknek
tekinti, hanem egy közös eretnek szekta tagjainak, akik az ördöggel, mint minden istentl eredt rontóval szövetkezve, tle nyerik bvös, ártó
erejüket tulaj donkép az egyház ellenségei tehát,
leiket « tzzel- vassal irtani kell». E felfogás teremti meg az inkvizíciókat (1. c), külön a B.-ok
;

nek, ahogyan jöttek. Üldöztetésük 1330. indul
meg Hispániában, de rendszeressé 1440 körül válik az Alpok vidékén, innen terjed el Olasz-,
Francia- és Németországban. Itt kivált két dominikánus szerzetes Institoris és Sprenger foglalkoznak vele lázasan, 5 év alatt 48 B.-t égetnek el; ugyank adják ki a B.-hit rendszeres
összefoglalását s a vallatás módszereit «Malleu8
maleficarum» cím müvükben, Strassburg 1487.
E munka és VIII. Innocent pápa «Suinmis dosiderantis)) bullája (1484) után kezddik az üldöztetések és kínvallatások legádázabb korszaka. A
comói püspökségben rövid id alatt 100-at, Genfben Calvin János hatása alatt igen sokat, Quedlinburgban egy nap 133-at, a trieri püspökségben
:

;

;

—
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év alatt 360-at, Lotharingiában 800-at, De
a baszk- földün több ezret, a bambergi
püspök 600-at stb. égettetnek el, vagy ítélnek
egyéb formájú kivégzésre. A gyanúsak B.-voltának megállapítására szolgált a testi jel (stigma)
fölfedezése, vagy a vlzpróba (B.-próba) ha ruhástul nem sülyedtalá(«könnyünektaláltaték»),
perbe fogták s minthogy a vádlott addig nem

Boszorkánycsomók (növ),

7

l.íincre

;

volt elítélhet,

nak vetették

mlg maga nem

vallott, kínzatás-

A

tör^•ény csak egyszeri kínzatást engedett meg, de ha erre nem vallott, az
utána következett kínvallatásokat « folytatásáalá.

nak minsítették. A legvérengzbb korszak a
^VIII. sz. elejéig tartott, de Posenben még 1793.
is akadt áldozata. Titkos népítélettel utóbb is világszeite pusztítottak el még B.-okat. Mexikóban
az utolsó B.-t 1873. égették el. Magyarországon
inkvizíció sohasem volt az egész középkoron át
B. -perekre adataink nincsenek. Kálmán király
deeretumainak híres 57. fejezetét «De strigis
ver quae non sünt, nulla questio fiat ...» félreértésbl magyarázták B.-okra. A B. neve mind;

Boszporusz
apró, különös módon

összegöngyölt levélkék, melyeket némelykor a
földbl ásnak ki. Ababonaazttartja,hogyabo8zorkányok müve. Tulajdonképen pedig a rózsabokor levelei, amelyekben bogarak lárvái élnek.

BoBzorkányi (növ.), eredetileg a Circaea L. fnek kellene lenni, mely egj-enesen a mitoszí varázslón, Kirké (lat. Cme> nevét viseli. Az igazi B.
azonban a Mandragóra of'funnalis (1. o.) v. a Cynanchum nigrum (fekete méregöló) volt, amelybl amulétul emberi formákat vagdostak ki megboszorkányozás v. más baj ellen. Ritkábban a
közöiiséges orbáncfüvet (Hypericumperforatum)
mondják B.-nek,sötamacskagyökeret('Fa/erm72a
officinalis)

is.

Boszorkánygyökér (nSv., alraungyökér), 1.
Mandragóra.
Boszorkánygyríí v. varázsgyüríiinü^.), réten

legelökön kisebb v. nagyobb, némelykor egész
16 méternyi átmérj köralakú, kopárabb hely,
melyet eleven zöld, buján növeked pázsitgyr
foglal körül. Ebben a gyrben nagyobb mennyivégig malefka az egyház nyelvén nálunk is a ség gomba is terem. Az angol és a német nép
striga mást jelent, holmi varázsló asszonyt, jós- hite szerint a tündérek és boszorkányok lejtik ily
nket, kik pl. nálunk egy ideig az svallás sa- helyeken éjjeli táncaikat s
tapossák ki a gymánrendszenl módjain gyógj'ítottak és jósoltak. rket. E kerek foltokat olyan lemezes gombák
Kálmán király állítása vagy úgy értend, hogy okozzák, melyeknek földalatti myceliuma köraz ö idejében már ilyenek nem voltak, vagy úgy alakban terjeszkedik. B.-nek nevezik az arankámagyarázandó, hogy a hely egyszer átvétele nak korbeli terjedését is (1. o.).
Nagy Károly I. capitularójának, ahol ugyanez
Boszorkányír vagy boszorkánykenöcs, 1. Boállítás 787-böl már meg\^an s ott is pogány ku- szorkány és Hyoscyamus.
ruzsló nket, nem ördögi szektát értettek alatta.
Boszorkánymester, rokon jelentés a varázsLegrégibb magyar B.-per 1565-bl Kolozsvárról lóval, oly férfl, ki a boszorkányhoz hasonlóan az
ismeretes, amely Boczi Klára elégetésével vég- ördöggel kötött szövetsége folj^án állítólag emzdött. Az eddig összegyjtött anyag az egész or- berre s állatra mindennem ártalmas hatást tud
szágra néz^'e 1565 1756-ig 554 esetet ismer, gyakorolni. A boszorkánypörök idejében számos
ahol eg>"esek B.-sággal vádoltattak, ítéletet férfit is vizsgálat alá vontak s elégettek. Ily B.azonban csak 403 perben mondtak. Hozzánk a nek tartották általában Paracelsus Iheophraskülföldi típus 1728. jut el s fkép a szegedi pe- tust (1. 0.), nálunk tudós Hatvani professzort (l.o.).
rekten talál visszhangot itt is a kínvallatás alatt
Boszorkány öltós, 1. Díszvarrás.
egj'szerübb, prózaibb az ördögi orgiák leírása
Boszorkányperek, 1. Boszorkány.
hiányzik az ördög tiszteletére tartott mise, a B.Boszorkányseprö (oöv.), 1. Bábasepr.
kencs és lé borzalmas összeállítása stb. LegléBoszorkánytojás, a sárgájaUjas tojást nevenyegesebb különbség a hazai és külföldi eljárás- zik így.
Boszorkányüst, 1. Áldozókövek.
mód között, hogy a magj'ar perek a vádlott valBoszporusz (Trák-B., törökül Isztambul Bolomását nem tekintik a haláiítélet elengedhetetlen kellékének s így a tortúrát sem kellett oly ke- gazi V. Bogaz icsi), Európát Ázsiától elválasztó,
gyetlenséggel alkalmazniok. A B.-perek teljes a Fekete-tengert a Propontis-szal vagyis a Márbeszüntetését Mária-Terézia rendelte el 1768. vány-tengerrel összeköt szoros. Nevét (PoiÁ; a. m.
Azonban Lublón még 1777. is lefejezték mint ökör,-s(3o; a. m. gázló) a mítosz szerintonnan kapta,
B.-t Gurka Máriát és társát, Poleczko Jánost. A hogy lo tehénné változta után e szoroson úszott
népies felfogásnak B.-ténykedések alatt értett keresztül. A DNy.-ról ÉK.-i irányban húzódó tenkülönféle módjaira nézve 1. Varázs.
gerszoros 27 km. hosszú (az európai part, kanyarIrodalom. A régi anyag teljesen összeállítva Grásse Biblio- gásait is beleszámítva 31, az ázsiai pedig 38 km.)
theca magicájában 24 42, Leipzig 1843. Továbbá
Soldan, mélysége 50—70, ahol pedig a legkeskenyebb,
üeschichte der Hexenprozcs^ie, Hesse átdolg. új kiad. 1902;
120 m.; szélessége 660 m. és 3 km. közt váltakoGarinet, Histoire de la magié en Prance, Paris 1818; Regnard. Les maladies épidémiques de esprit, n. o. 1886; zik. A B. az ifjabb pliocén-korszakban képzdött
Masson, La sorcellerie aa XVII. siécle, u. o. 1904
Scott és ezután a tenger alá sülyedt eróziós völgye egy
W., Ijetters on demonology and witcbcraft, új kiad. London
egykori folyónak, amely egy szelíden hullámos
1898; Spalding, Elisabetban Demonology, n. o. 1880;
lekopott devon-hegység és az É. feSchellema, Oeschiedenis der Heksenprocessen, Haarlem platóvá
Diefenbacb,
Der
Hexenwabn
vor
nnd
nach
der ll határoló bazalt-sziklák közt vezet keresztül.
1828;
Olaubensspaltnng in Deutscbland, Mainz 1886 Weber Barna,
A felszínen lev áramlat, amely helyenként igen
.\ B.-babona, Századok XXVII. k. 879-896. 1. — .\ bazai
B.-bitre és prOkre vonatkozó régibb adatok teljesen együtt ers (pl. Therapiánál,Amautköinél) a Fekete-tenIpolyi Mag}', myth. 66, 407—446. Legújabb kimerít gyjger felöl a Márvány-tengerbe viszi a kevésbbé
temény
Komáromy .András, Magyarországi B.-pörök
a felszín alatti áramlat, amely ersen
sós vizet
Oklevéltára, Budapest, akad. kiad. 1910, 1. kftlCnSsen
sós, ellenkez irányt követ; ennek tulajdonítható.
1-xxm
V.
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;
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:
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Bosztán

hogy a Fekete-tengernek sótartalma a beléje tor- med 1452. bizarr alakú várat építtetett a hajók
koló folyók nagy mennyiség édes vize dacára bejövetelének megakadályozására. A Szteniasem csökken. Partjait szópen formált, sok helyen öböl közelében van Jeniköi gazdag görög bankámeredek és 200 m.-nél magasabbra emelked rok palotáival; rajta túl Rumili Kavak ágyúteledombok alkotják ós egész sorából állanak az egy- pekkel. Ez utóbbi helységen túl kopár sziklák almást követ hegyfokoknak, amelyek között szá- kotják a partokat Rumili Fenerig, B. utolsó helymos a pompás, szélesebb és keskenyebb öböl, köz- ségéig e két helység közt van a Böjíik Limán a
tük a legnagyobb az Arany-szarv ezek mögött Karbidzse nev ersséggel ós ágyúteleppel. Az
pedig a legváltozatosabb, ciprusoktól és százados ázsiai parton a Fekete-tenger felli bejáratnál van
;

;

platánoktól beárnyékolt völgyek nyilnak e tájképi szépségekhez járulnak a szorost szegélyez
paloták, kastélyok, a genovai és bizánci idkbl
fennmaradt romok, kioszkok, falvak, nyaralók és
kertek, míg vizét kisebb-nagyobb gzösök és fürge
;

csolnakok szelik.

A

már

B. partjait

az ókorban

is

számos hely-

Anadoli Feneri világító toronnyal rajta túl Poirasz ágyúteleppel, Filburnu ugyancsak ágyúteleppel; Anadoli Kavak két kitnen fölszerelt
ágyúteleppel. A Jusa-dag, Józsua-hegy mellett
nyúlik be a szárazföldbe a gyönyör hunkjarszkelesszii völgy. D.-felé következnek ezután Beikosz Szultanije, III. Murád szultán nyári palotájával, Bejlerbejköi, a Bejlerbej Szeráj
nev márványpalotával, végül Kuszgundzsuk. V. ö. Csihacsev, Le B. et Constantinople (Paris 186.5) Phüippson, B. u. Hellespont (Geogr. Zeitschrift 1898) Goriainov S., Le Bosphore et les Dardanelles.
Questions des dioits (Paris 1910).
Kimniariai v. Cimmariai B.-nok. hívták az ókorban a mai Kercsi-szorost (1. o.).
Mellette épült Pantikapaion városa, amelyet a bizánciak B.-nak is hívtak. B B.-ról
neveztek el az ókorban egy országot is, a
B.-i birodalmat (1. o.).
;

;

;

Boszporuszi birodalom, ókori görög
állam, melyet MUetos gyarmatosított a
kimmerius Boszporus mentén, a mai Krim-

Legnagyobb városa
a birodalom már a Kr.
e. V. sz.-ban felvirult s Athénnel fleg a
IV. sz.-ban élénk kereskedelmi összeköttetésben állott. Utolsó királya, V. Pairisades, a skytha Skilurostól szorongatva,
VI. Mithridates pontusi királynak adta át
országát (114?) s ennek vezére, Diophantos,
a skythákat el is kergette. Mithridates
halála után íla, Pharnakes kapta jutalmul
a rómaiaktól e birodalmat, mert Pompejust ázsiai hadjáratában támogatta (63),
Késbb is római hbérállam maradt,
fólsziget K.-i felében.

Pantikapaion volt

;

melynek fejedelmei Rómától évdíjat húz250-tl kezdve a gótok kezdték szorongatni, majd a népvándorlás

tak. Kr. u.

ség lepte el.* Fokozottabb mértékben van ez meg
a jelen idkben. Az Arany-szarvnál van Konstantinápoly és Pera, ezekkel szemben Szkutari. Az
európai parton a kiválóbb paloták ós helyek a
Fekete-tenger felé a Dolmabagdzse, az AbdulMedzsid által 1853. épített szultáni palota vele
É.-on határos Besiktas Khairaddin pasa síi'emlékével; továbbá a Jildiz-kioszk hatalmas nagy
parkkal, amelyet fal vesz körül ós a Hamidije
mecset a Csiragan-palota, amelyben a török
nemzetgylés tartotta üléseit, do leégett Ortaköi
falu jelentékeny kertészettel Arnautköi falu, az
ókori Hastiae
emellett az Akinti-hegyfok és
vele szemben a Seitan-fok, ezek közt a tengeráramlat a legersebb, a B. legkeskenyebb (550 m.)
itt veretett hidat Dárius perzsa király, midn a
görögök ellen hadat vezetett. Az Akinti-fokou
túl van Rumili Hisszár török falu, ahol II. Moha:

;

;

;

;

;

áradata az egész birodalomnak véget vetett.
Boszrá. srégi város a szíriai Auranitisben
(mai Hauranban),150 km.-re Jeruzsálemtl BK.-re.
A római lu-alom idején Trajanus császár Nova

Trajana Bostra néven újra fölépítette és Arábia
provincia tvárosává tette. Innen fogva keltezdött virágzása s kivált az arab uralom alatt gazdag keresked városa ós gabonavásárpiaca volt
Szíriának. Most jelentéktelen helység, melynek
területén számos, a római és arab uralom idejébl
való tekintélyes épületrom látható.
Bosztam, város Sahrud perzsa tartományban,
az Asztarahadba vezet 2000 m. magas hágó bejáratánál, 7000 lak., egészséges éghajlattal ós panmtszövéssel kitn lovakkal.
Bosztán, perzsa eredet török szó, jelent kertet,
de különösen veteményes kertet. Az ilyen kertre
felügyel kertész neve hosztándzsi. Minthogy a
;

:

—
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sztámbuli szerájban e kertörök egyúttal palota- Tuzson János. A szerkesztést a szakosztály váis voltak, igy a szultán kíséretét is képezték lasztott
szerkesztbizottságra bízza, amelynek
és ha csónakra szállt, ök voltak az evezsök. Az el- tagjai a szakosztályi tisztviselk, a tulajdonitélteken is ök hajtottAlí végre a büntetést. B kert- képeni szerkeszt és még három szakosztályi
rök fnöke a hosztándzsx-bási, a szultáni kertek tag. A folyóirat címét a szakosztály 1908 dec. 9.
ffelügyelje, egjiittal rendrfnök, st a régibb ülésén B.-re változtatta. Megjelenik évenként 6
szultánok idejében a hadügyminiszter is ö belle füzetben, 18—20 Ívnyi terjedelemben. Elllzetési
telt ki. E kert^röknek szultáni teströkké való díja évi 8 K, alapítványi összeg 100 K. A folyóelléptetése I. Szulejmán szultántól ered, aki a irat füzeteihez 1904 óta idegennyelvú pótlék csatbosztándzsi-básit a császári bárka kormányosává lakozik, amely a folyóirat értekezéseit valamely
is kinevezte, késbb pedig a kikötó ós csatornák elterjedt európai nyelven közli rendesen kivonafelett való felügyelettel is megbízta.
tosan. A pótlék 1904— 1H08 Beiblatt zu den Nö-

örök

Bosztándzsi

(török),

1.

Bosztán.

— B.

a szabadgyakorlatok egy neméhez, a botgyakorlatokhoz használt kézi szer. Használnak fa- és vasbotokat. A
fabotok 100—110 cm. hosszúak, .3 cm. vastagok,
bükk-, kris- vagy akácfából készülnek. A vasbot
ugyanilyen hosszú s 3 kg. súlyú.
Bot. Kedvelt Árpád-kori személynév. így pl.
Both néven említi a Márk-féle krónika Kálmán
király Benedek nev tanácsosának apját. 1093.
B. bihari fispánt ismerjük, stb.
Bot(Both), kisk. Fehér vm.váli j.-ban,(i9io) 616
magyar lak. u. p. Etyek, u. t. Bia dombon fekv
temploma a régi szt. Móricról címzett apátság
helyén áll. 1198-ban a B.-i egyház a kalocsai própostságnak adományoztatott, 1766. az egyház
mellett szlavniezai báró Sándor Antal nazarénus
szerzeteseket telepített le, kik azonban Mária Terézia rendeletére 10 év múlva Olaszországba térBot,

Botkészítés.

1.

(torna),

;

;

tek vissza.

Bota (portug.

és spanyol,

ol.

botfa) a.

vén^'tani
kesztette

Közlemények címmel

Bemátsky

jelent

meg,

szer-

Jenó. 1909 óta külön cím és

külön szerkeszt nincs.

Botanikus kert,

1.

Növéivykeri.

Botany-bay, Új-Dél-Walesbe benyúló, Sydneytöl D.-re 8 km.-nyire fekv nagy, de sekély öböl,
amelybe a Cook és St. Georges folyók torkolnak.
1770. Cook fedezte föl és azon gazdag botanikai
zsákmányi'ól keresztelte el,amelyet tisztjei partján
szereztek ugyancsak Cook javasolta, hogy partjain feg^'^enc-telepet létesítsenek, de JPhillip kapitány ellenkez nézeten volt és a közeli Port Jackson partján, a mai Sydney helyén létesítette a
telep ennek dacára jó ideig megtartotta B., nevet.
A B. partjain nincs is egyéb, mint egy az É.-i bejáratánál La Perousera emlékeztetó sírk és a
Sydneys'el közúti vasúttal összekötött Botany nev
község, ked^'elt kiránduló hely.
;

;

Botanybay-fa (növj, a Dalbergia latif'olia fája,
mely fekete B. fblackwood) néven is szerepel. A
m. br- gesztje nagyon kemény, sötét bíborvörös, fekete

töml, rmérték déleurópai borokra és olajra, csíkokkal, sötétebb és világosabb övekkel. India
általában
4 hl. Madridban 1 B. := 30 arroba
egyik legbecsesebb fája, moly jól politúrozható és
•*84,128 1. Némely vidéken B. menor (kis B.)
a legfinomabb asztalosmunkára való. Botanyhay4

=
carga = 16 barillo = 88 cuartillo

Bóta, kisk. Borsod vm.

magyar

=

=

=::

ózdi_ j.-ban,

5034
(loio)

hl.

705

gyanta,

1.

Akaróid-gyanta.

Botargra, besózott

és ecetbe rakott halikra,

Dél-Európában és keleten étvágygerjesztül eszik,
Szardiniában, Dalmáciában kereskedelmi cikk,
Botaurns (állat), 1. Bölömbika.
Botbüntetés, a testi fenyítéknek egy neme.
Más nemei a seprözés a hóhér keze által (virgaelször a függöveróeret, a tüdverérrel összeköt tio per caniiflcem, fustigatio), a vesszözés és a korés róla elnevezett vezetéket. A sebészet terén is bdcsolá.'í. A végrehajtás hol nyilvánosan, hol a
tevékenyen mködött és irataiban ersen küzdött nyilvánosság kizárásával történt. Nemesek és az
a ltt sebeket mérgezett sebek gyanánt kezel ú. n. honoráciorok(sz. kir. városok polgárai) ellen
kortí'irsai, Vigo és Ferri ellen. Célszer fogót szer- e büntetéseket alkalmazni nem volt szabad. Száz
kesztett a golyónak a testbl valóki vételére. Túl- egyszerre kiáUandó bot- vagy korbácsütés a hazásba vitte azonban buzgalma akkor, mikor min- lálbüntetéssel egyenértéknek vétet\'én, az ily
den betegség ellen érvágást Iw vérelvonással büntetésre szóló Ítélet ellen a kir. Ítéltáblához
De curandis vulneribus sclo- lehetett felebbezni. A büntetés kiszabása eltt a
ajánlott. Munkái
petorum üe lue venerea, stb.
megfenyítend egyént testalkotása és az egészBotanika (gör.) a. m. növénytan (1- o.).
sége veszélyeztetése nélkül elszenvedhet fenyíték
Botanikai kert, 1. Növénykert.
neme iránt orvosilag meg kellett vizsgáltatni.
Botanikai Közlemények, tudományos magyar Mezei rendri kihágásokra az l&ÍO. IX. t.-c. a
növénytani folyóirat, amelyet a kir. m. Termé- testi büntetést fenntartotta az 1848. XXII. t.-c.
szettudományi Társulat 1901 nov. 20-iki választ- 31 §-a a nemzeti rsereg tagjaira nézve megszünmányi ülésén alapított meg, midón növénytani tette, s azóta a kir. Kúria bntetteknél soha sem
szakosztályának e célra évi 1500 korona se- alkalmazta. Az országbírói értekezlet (L o.) a
gélytbocsátott rendelkezésére. A folyóirat 1902 testi büntetést bntettekre egyáltalán megszünfebruáriusában indult meg Növénytani Közle- tette, a kihágásokra azonban, mint a közfegyemények a kir. m. Természettudományi Társulat lem fenntartása tekintetébl nélkülözhetetlennek
növénytani szakosztályának folyóirata címen, (1), óvatos használatát <'míg más célszervel a
Klein Gj-ula szakosztályi elnök közremködésé- törvényhozás által nem pótbltatikw fennhagj-ta
vel szerkesztette Schilberszky Károly. 1907 óta fölmentette azonban az alól a nemeseket, a honoSáta, u. t. Ózd.
Botalli, Leonardo, olasz anatómus és sebész,
szül. Astiban (Piemont) 1530. Paviában tanult.
Több ízben hosszabb ideig Parisban tartózkodott. A
boncolástan terén több fölfedezést tett,
írta le
lak.

;

u. p.

:

:

:

.

;
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ráciorokat és mindazokat, kik az 184:8. V. t.-e. ér- Nicola Mátyás rávette, hogy Báthoryhoz pártoltelmében politikai jogok gyakorlatára képesítvék, jon 8 templom-kastélyába székely rizetet fogadaz izraelitákat is, kik bár politikai jogok gya- jon be de 1612 aug. 2. a Weiss által odaküldött
korlatával felruházva nem voltak, de az erre tör- Bölmien János ismét elfoglalta. Templomkastévényileg megszabott egyéb minsítéssel birtak. lyát 1865. lebontották.
A mentesség kiterjedt a mentesltetteknek nejeire,
Botíalva, kisk. Ung vm. kaposi j.-ban, (1910)
özvegyeire és családjuk tagjaira, míg végül az 465 magyar lak. u. p. Ungtarnócz, u. t. Ungvár,
1871. LII. t.-c. a testi fenyíték minden nemét el- hozzátartozik a kis Trask -fürd.
;

;

Az

törölte.

olasz pozitív iskola, s

többen a

Németországban

büntetés megszorított visszaállítását sürgetik. Helyén levnek, st nélkülözhetetlennek tartják (Liszt). Különösen egyrészt a
javíthatatlan bntettesekre, akiknél a depraváló
hatás veszélye ki van zárva, és a üatal bntettesekre, akik inkább a B. okozta testi fájdalom,
mint a B. meggyalázó jellege iránt bírnak érzékkel másrészt kell kiválasztás mellett fegyelmi büntetésként fegyintézetekben.
is

testi

;

Giovanni, olasz író, szül. a piemonti
Benében 1540., megh. Torinóban 1617 jún. 23. A
szavojai ház hercegeinek nevelje volt. Költeményei közül minden mvelt olasz ismeri a La
príma vera és Le rime spirituaU címeket. Államtudományi mvei közül alapvet munka La Ragione di Stato, tíz könyvben, mely mint Machiavelli tanításainak ellenmérge, újra meg újra kinyomatott ós idegen nyelveken is megjelent.

Botero,

1.

,

mnek

Mai napság

is becses
tartják.
2.5.,6rÍ2<5e2'í'e^olaszíró,szül.Novarábanl815.,

megh. 1885 máj.

30. Tanulmányait Torinóban végezte. 1848. részt vett az Ausztria elleni háborúban, 1849. a cortemiliai kollégiumban az olasz

irodalom tanára

lett,

azután egymásután a

leccei,

faenzai, pistojai és campobassói líceumok igazgatója volt. Regényei Ricciarda (1854) Raffaele
:

(1858);

II

;

Galeotto (1859); Didimo Frate (1861);

Bloisa Basili (1869). Parabolagyüjteményei

mia donna

(1869);

:

La

Speranza (1870); Viver bene

il bene (1872)
Amore e natura (1873). Közzétöbb irodalmi monográfiát is.
Botev, Kriszto, bolgár politikus és író, szül.
Kaloforban 1847., megh. 1876. Az odesszai gimnázium elvégzése után néptanító, azután kozák,
majd szed és színész volt, mígnem Karavelov
Lyuba vezetése alatt a politikai pályára lépett.
Egyike volt a legbuzgóbb forradalmi ügynököknek, kik Bolgárország felkelését elkészítették
1875. Panajot Hitov oldalán mint a Bukarestben él
emigránsok feje mködött, de nem volt szerencséje az els felkelési kísérlet, Stara Zagorában,
dugába dlt (1875 szept.), 1876. pedig elérte ugyan
a Balkán völgyeit, de máj. 20. cserkeszek Vrácánál kisded hadát felkoncolták. Szerkesztje volt
a Nezaviszmoszt (Függetlenség) c. lapnak s írt
néhány költeményt, melyekkel a bolgár költk
közt a legels helyek egyikét vívta ki magának.
Botfa, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban,(i9io)
843 magyar lak. u. p. ós u. t. Zalaegerszeg.
Botfalu (Brenudorf, Bodu), nagyk. Brassó
vm. alvidéki j.-ban, (1910) 2396 oláh ós magyar
lak. gzcséplöszövetkezet, ellegez egylet, szász
gazdasági keresk. társulat, vasüti állomás, postaós táviróhivatal. Itt van a Magyar cukoripar részvénytársulat cukorgyára, jelenleg Magyarország
legnagyobb ilyen vállalata. 1603-ban itt lelte hs
halálát Székely Mózes. B, népét 1611. Quinten

e far

;

tett

:

;

;

Botfaüzem, a sarjerdüzem egyik neme, mely
abban áll, hogy a kell visszaszerz ervel bíró
fa törzsét mintegy 2—3 m. magasságban levágja':, mire a vágási lap helyén és alatt új hajtások
keletkeznek, melyek a levágott ágkoronát helyet-

Ha ezt az eljárást 2—10 évi idközökben
ismétlik, mítbotolásnak vagy csúpolásnak neveznek, akkor az ily módon kezelt fák, a botfák v.
csúpfák, fels rés2áikön megvastagodva, ú. n. fejet
tesítik.

kapnak, melyekbl a hajtások indulnak ki. A tkpi
erdkezelésben a B. csak kivételesen pl. vízáradásoknak alávetett területen fordul el de annál
többször a mezgazdasági faültetéseknél, pl. utak
vagy táblák szélein, él sövényekben, legeltérségeken, patakok partjain ültetett fáknál. Legjobban megtrik a botolást az akácfa, a szüfa, a
hársfa, a tölgyfa, a juharfa, a gyertyánfa, a krisfa, továbbá a fzfa s a nyárfa, mely utóbbiak
kivált nedves álláshelyen alkalmasak az efféle
bánásmódra. Nagyon ajánlatos az eperfa vagy
szederfa botolása, mit az jól elvisel és minek az
az elnye van, hogy ily kezelés mellett gyümölcsöt nem igen érlel, sok és jó levelet hoz és a
fának alacsonyságánál fogva levelei könnyebben
hozzáférhetk, mintha szabadon fejldve, magas
törzsek alakulnak. A botolást közönségesen a tél
végén teljesítik olymódon, hogy erteljes javakorbeli fákról éles baltával, közel a törzshöz szedik le az ágakat, idsebb törzsek fején ellenben
rövid ágcsonkokat hagynak, mert ezek jobban hajtanak ki. Ha a lombot takarmányul akarják felszárítani, akkor a botolás nyáron történik.
Botfej, kisk. Bihar vm. béli j.-ban, (i9io) 424
oláh lak. u. p. és u. t. Bél vidékén nagy menynyiségben fordul el agyag, melyet Bél és vidékének lakossága fazekas-munkákra használ fel.
Botgyakorlatok, a torna-gyakorlatoknak egy
neme. Célja a tornász izomzatát fejleszteni, mozdulatait kerekdedekké, esztétikusokká tenni. Mint
;

;

;

a többi szabadgyakorlat, a botgyakorlat önura-

lomra szoktat, hogy a test egyes tagjaival úgy
tudjunk bánni, mint azt a tornatanár vezényli. A
leánytornázásban s a középiskolák fels osztályáig fából készült botokat használnak a felsbb osztályokban s egyleti tornázásban ezenkívül vasbotokat is. Ide tartoznak a társas B. is,
melyeknél két tornász szilárdan tartja a botot,
míg a harmadik társuk azon függési, hüzódási,
átfordulási s egyéb gyakorlatokat végez.
Both, rmérték borra, Németországban a. m.
435 1., Angolországban a sherrybl és fokföldi
92 gallon
418 l.
borból
;

—

—

és bajnai) család, állítólag a
Csorna-nemzetségbl vált ki, amelyet Szécsi Miklós országbírónak egy 1383-iki oklevele már 1061
tagja, kiléteznek említ. A család Bod (Bud)
nek neve a családi névben tovább él, a XIV. sz. elején tnik fel. 1310-ben Róbert Károly király ugyan-

Both

(botfrtlvi

nev

Both

—
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azon Búdnak adományozta az ungi várhoz tartozó Kistarnócz ne\Ti földet, melyet a szerz nevérl csakhamar Budfalvának (most Botfalva)
neveztek el. A család innen vette elönovét. Birtoka volt a családnak Felsösebes is, melyet Bud
fiai 1319. Synka mester sárosvármegyei ásgati
birtokáért elcseréltek. Bud egyik ílától, Pétertl
leszármazó János és testvérei a XV, sz. közepe
táján királyi adományul kapták az esztorgomvmogyei Bajna és több más birtokokat és a bajnai
elönevet vették fel, de ez a több jeles egyént felmutató ág flágon már a XVI. sz. második felében kihalt. A család címerét Mátyás király 1460.
adományozta, ennek pajzsalakja páncélba öltözött
Ijjászt mutat, amely valószínleg Mátyás híres
fekete seregének fegyverzetét mutatja, azonban
a bajnaiaknak más címerük is volt, amelyen kardot tartó páncélos és nyíllal átltt hajlított kar
és e felett csillag és félhold szemlélhet. V. ö.
Meliorisz B., A Bothfalvi B. -család címere. Turul,
1901 évf. 38.
1. B. András, a bajnai B. -családból. Mátyás
királynak hadvezére a pártos Viktorin ellen.
Ulászlónak szintén egyik fembere és az 1496-iki
amnesztia egjik hatályos eszközlje, 1498. bandériumos országnagy volt. 1842-ben és 1505—
1511-ig a horvát báni méltóságot viselte Balassa

—

dává

Bothrops
tették. BuUer-t Colensónál (1899 dec. 15.)

és a Spionskop szikláin (1900 jan. 22. ós 24.)
verte meg. 1900 aug. 28—28. Belfast és Dalmanutha mellett keresztülvágta magát az angolok
tízszerte ersebb seregén. 1901 febr. 6. Bothwell
táján érzékeny csapást mért Smith tábornokra.
A céltalan vérontás elkerülése végett 1901 febr.

Middeburgban Kitehener-rel találkozott, de az
angol fvezér békeföltételeit nem fogadhatta eL
A guerillaharc eszerint folytatódott. 1901 szén
4000 búrral Natálban újra néhány meglep diadalt aratott, így Utrecht mellett és Brakenlaagtenál. 1902 elején B. újra békealkudozásokba bocsátkozott Kitchener-rel, melyek máj. 31. Pretoriában eredményre vezettek. Ekkor B. ós Dewett Angliába utaztak, hogy Chamberlaintl ked28.

vezbb

ami azonban nem

feltóteleket kórjenek,

sikerült.

A béke helyreálltával szintén fáradozott

az angolok és búrok kibékítésén és 1907. az els
transzváli minisztérium elnöke lett; 1910. pedig
a dólafrikai unió els kabinetjét alkotta meg.
Botháza, kisk. Kolozs vm. mocsi j.-ban, (1910)
497 oláh és magyar lak. u. p. Mocs, u. t. Kissár;

más.

Both János siralmiéneke, költészetünk egyik
legrégibb emléke, melyet Mátyás király követének, Both Jánosnak Törökországban történt elvesztésérl írt Gergely nev íródeákja. Döbrentey adta ki elször a Paksy-nemzetség jegyzkönyvébl utána Szilády a Régi Magyar Költk

Ferenccel és Misljenovic-Horvát Márkkal egytltt.
Megh. 1511 szept. 13.
2. B. Benedek, Kálmán királynak egyik meghitt embere és tanácsadója, ki föoka volt annak, Tára I. köt.
hogy a király Álmost és fiát Bélát megfosztatta
Bothnang, község Neckar württembergi kerüszemük világától. Ót küldötte a király Dömösre let Stuttgart (ettl 3 km.-nyire) j.-ban, (i905) 3148
is, hogy a már világtalan Álmost megölje. Vétkes
lak., fehérítkkel közelében Bárenschloss királyi
küldetését állítólag a dömösi szerzetesek templo- vadászkastéllyal és nagy vadaskerttel.
mának oltára eltt hajtotta végre. Midn emiatt
Bothnia, középkori neve a Botteni-öböl melléÁlmos hívei a pilisi erdben üldözbe vették, lo- kének.
váról lebukott 8 nyakát szegte.
BothoB-család (harapkai és keresztúri). A fúri
Both, 1. ^íiáries, hollandi fest, szül. Utrecht- Garayakkal együtt a Dorosma nemzetségbl ágabirtoka volt Harapkó a régi Valkó
ben 1609 körül, megh. 1650 eltt. Atj^ának B. zott ki.
jyirk üvegfestnek, azután Bloemaertnak volt vmegyében, hihetleg a mai Vercze vmegye D.-i
tanítványa, utóbb öccsével B. Jáw-nal Olaszor- részén. 1440- a család utolsó tagjának, Bothos Andszágba ment és fleg Pieter de Laer hatása alatt rásnak e tájékon 17 faluból álló uradalma volt.
olaszos jelleg népies jeleneteket festett. Ritka A család tagjai közül kiváltak a) Gergely, ki 1386
mvei közül a legkorábbi (1630) a budapesti Szép- júl. 25. Gara (ma Garján) és Djakovár közt a kimvészeti Múzeumban van, a teljesen hollandi rálynék védelmében hsies halált szenvedett b)
jelleg Paraszt tisztálkodása. Rézkarcokat is ké- Domokos és Miklós, akik 1388. a Bázaközét (ma
szített.
a Száva és Boszuth folyó köze) védelmezték a
2. B; Jan, hollandi fest, az elbbinek öccse, Horváthy-pártiak ellen s ez alkalommal Korpády
szül. Utrechtben 1618 körül, megh. 1652 aug. 7. János somogyi nemest elfogták, megvasalva BuAtyjánál és Ábrahám Bloemaertnél töltött tanuló- dára vitték, hol Zsigmond felnégyeltette, c) Andévei után bátyjával Olaszországba ment, hosz- rás, aki 1440. rokonával, Garay Lászlóval együtt
szabb idt töltött Rómában és itt különösen Claude Erzsébet királyné hadainak egyik vezére volt az
Lorrain hatása alá került. Tájképei, túlnyomó Ulászló-pártiak ellen, de a Szekszárd és Bátaszék
részben olaszos jelleg tájak, genreszer vagy közt vívott csatában szerencsétlenül harcolt s ott
bibliai alakokkal, nagy kedveltségnek örvend- életét vesztette. V. ö. Pesty Eltnt vármogj'ék,
tek és nagy számmal maradtak reánk. Két
293; Fejér, Cod. Dip. X/3315, X/1 427, 628. Mavan a budapesti Szépmvészeti Múzeumban is. gyar Tört. Tár Xn. 191 1.
Rézkarcokat is készített.
Bothriocephalidae (állat), 1. Qalandférgék.
Bothriocephalus (áiut), 1. GalandférgekBotha, Louis, búr tábornok, sztll. 1862 szept.
27. Már a zuluk ellen folytatott háborúban is
Bothrops TFa^Z. (iiiat), a csörgkígyók (Oro(18«4) kitnt; 1897. képviselnek választották, tcdidae) családjának egyik neme. Braziliában és
1899. pedig Meijer Lukács oldalán az angolok a nyugatindiai szigeteken 7 faja él. Legismerelleni háborúba indult. A búrok csakhamar fel- tebb a 2 m. hosszúra is megnöv lándzsakígyó
ismerték tehetségeit és elbb a betegesked Jou- (B. [Lachesis] lanceolatics Lacép.), a néma csörbert helyettesévé, majd annak halála után utó- gkígyó (B. surucu Wagl. \. Lachesis mutus L.)
,

;

;

F

:

:

mve

Botond

6Í6

Bothwell

és lábária (B. atrox Jan. v. Lachesis atrox L.). L.
Lándzsakígyó, Néma csörgkígyó és Lábária.
Bothwell, község Lanai'k skóciai grófságban, a
Clyde jobbpartján, (i9oi) 2825 lak., B.-Castle romjaival, ahová B. gróf Stuart Máriát megszöktette. A
romoktól IV2 km.-nyire van a B. Bridge, ahol
1679 jún. 22. Monmouth herceg a skót puritáno-

kat (Covonanters) megverte.
Bothwell, James Hepburn, gróf, skót kalandor és Stuart Mária kegyeltje, szül. 1536 vagy
1537., megh. 1578. Politikai tekintetben elleniábasíi volt Murray kormányzó angolbarát politikájának, ki öt el is záratta (1562). Megnyer lóilseje és vakmer kalandjai révén felköltötte maga
iránt Stuart Mária királyn vonzalmát. Hogy
Mária kezét elnyerhesse, Darnleyt, a királyn férjét bérelt gyükosok által megölette (1567 febr. 9.),
azután pedig a királynt
elre megállapított
terv szerint
elrabolta és kastélyába vitte. Miután a megfélemlített birák a királygyilkosság
gyanúja alól felmentették, els nejétl elvált és
Máriát vette nül (máj. 15.). A királjoi ekkor az
Orkneyi szigetek hercegévé tette, de a skót nemesség fegyvert ragadt és a ílatal házaspárt menekülni
kényszerítette. Majd fogságra vetették a királynt, míg B. idejekorán Norvégiába menekült, hol
mint kalóz tengdött. Végre elfogták (1567) és
elbb Malmöben, 1573-tólkezdve pedig Dragsholm
várban fogva tartották. V. ö. Petrick, Zur Ge-

—

—

X. kötetében

:

Ujabb családtani adalékok. Az

akadémiának 1837-tl fogva rendes

s

késbb tisz-

teletbeli tagja volt.

Botkészítés. A séta-, es- és napernyöbotok
készítése manap már valóságos gyáriparrá fejldött és e gyártmányok a világkereskedelemnek
is tárgyai. B.-re fként ráspolyozó- és csiszológépeket használnak egyéb munkát kézzel vé;

geznek. A mechanikai megmunkálásnak nagy
szerepe van az es- és napernybotok gyártásánál, melyek pallófából,

ség

némelykor megfelel ers-

készülnek. A fürészgéppel
kellen kialakított pálcákat pálcagyalugépen hengeres botokká gyalulják, a fogantyút ráspolyos
tárcsán megfelelen alakítják, csiszolják, pácolhajtásokból

is

ják, polírozzák, esetleg fémdíszítményekkel fölszerelik és csomagolva szállításra szolgáló ládába

Hazánkban ezidszerint 13 botgyár van,
amelyek néhány ezer munkást foglalkoztatnak.
Kivitelünk ebbl az árúból 1909. 0724 mUlió
K érték volt, mivel szemben azonban 1-27 millió

rakják.

K

behozatal áll. Kereskedelmi mérlegünic e téren
megrosszabbodott. Ez ipar fejldésének egyedüli
akadálya a munkáskórdés jelenlegi állapota. Nagy
botgyárak vannak még Ausztriában, Hamburgban (C. Mayer), Meissenben, Berlinben, Bécsben,
Angliában és Franciaországban is.
Botóka, 1. Sulyok.
Botokudok. 1. B. (Ay móres vagy Bugres), a
schichte des Grafen B. (Berlin 1874); Schiern, brazíliai parti hegységben (Minas Geraes) lakó
James Hepbiu'n B. (Kopenhága 1875, angolul indusok ftörzse. A B. név a portugál botoque
Edinburgh 1880).
szótól ered, mi hordócsapot jelent
t. i. alsó
Botícii <le los Templarios (spanyol), «a ajkukat és fiUcimpáikat átfilrják és rá egy
templomosok gyógytára». így nevezik alapos ok hordócsap vagy dugasz-féle fadarabot függesztenélkül a londoni Kensington-gyüjteményben lev nek. A brazüiai benszülöttek között a legalsóbb
és Toledóbói származó pohárszéket, mely a XIV. fokon áUanak s rendkívüli kegyetlenségük miatt
sz.-beli spanyolorcízági mór asztalosságnak re- ellenök irtó háborút kellett viselni s így ma már
mek és jellemz munkája.
nagyrészt kürtották ket. Egészen meztelenül
Botinovac, adók. Beíovár-Körös vm. kapron- járnak, mindamellett nyelvüknek van kifejezése
czai j.-ban, (1900) 864 horvát-szerb lak. u. p. So- a szeméremérzet megjelölésére. Fegyvereik a
kolovac, u. t. Lepaviua.
bunkó, nyíl, íj j és a hosszú hajító dárda, úgyszólván
Botka Tivadar (szántói és szépiáid), jogtör- még a kkorszak mveltségének jeUegót viselik és
ténotíró, szül. Kisendréden (Bars) 1802 júl. 6., valóban keszközökkel is éltek, mieltt a szomszéd
régi nemes családból, megh. Kisvezekényben 1885 kereskedk vasfegyvert nem hoztak. Soknejüségjan. 6. Az ügyvédi vizsga letevése után 1823. Bars ben, illetleg inkább nközösségben élnek. Kóbor
vmegye szolgálatába lépett és 1839. fjegyz népség, egy-egy csapat 10— 60 fegyver visel férfilett. Állásától önként megvált s az 1843
44-iki ból és családjából áU. Minden csapatnak van veés 1846 48-iki országgylésre vmegyéje követ- zére, de ennek kevés befolyása van, leginkább csak
nek küldte. A szabadságharc leverése után tör- a
miatttámadópei'patvarok elintézésére szovényszéki elnöki állást fogadott el, de állásától rítkozik. Azt mondják róluk, hogy régente hírcsakhamar megvált. B. mint jogtörténész hírne- hedt emberevök voltak. Mióta kihalófélben vanvét De duellis Hungarorum litis decisoriis (1829) nak 8 velk szelídebben bánnak, jellemök is néés Notitia diplomatica veteris constitutionis co- mileg megváltozott s nem egy utazó szeretetremitatuum, praecipue anecdoto vice-comitum et méltó, szolgálatkész, bátor és
embereknek
curiali iustituto illustrata (1821) c. mvével ala- mondta ket. Még a XVII. sz.-ban hatalmas nép
pította meg. Egyéb müvei: Az 1843— 44 ki or- volt. Híresek az ú. n. repülhidak építésérl, amiszággylési idszakból néhány ismeretlenebb köz- kor Icúszónövényekbl és kevés rozséból szilárd
jogi és megrögzött balvélemény felvilágosítására átjárókat vernek folyók vagy szakadékok felett.
(1844); Tájékozás az eltnt magyar Valk vár- (Botokud nt 1. Amerika cikknél Amerikai népmegyérl (1868) ; vártnegyék dsö alakulásáról fajok képmellékleten).
2. Ugyancsak B.-nak
és skori szervezetérl (1870)
heraldikai bi- nevezték átfúrt ajkaik miatt az apinages indiánzonyítékok (1873); Gsaládtani bonyodalmak s törzset, mely az Amazon D.-i részén az Araguaya
aduiékok (1876) ; Millenarium vagyis a magyar partján lakik. A B. e szokást már elhagyták.
államiság ezeréves fordulójára 884-töl 1884-ig
Botolás, 1. Botfaüzem.
(1878) Vázlatok a megyei alkotmányos élet midtBotond, Kidpun (Kölpény v. inkább Kaplon)
jából (1862, 2. köt.) s a Magyar történelmi tár fla, a vezérek korának egyik jelentékeny alakja,
:

;

;
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Béla király jegj'zöje Léllel és Bulcsnval egjóitt
de valószinüleg az azutáni nemzedékhez tartozott. Erre mutat az a hagyomány, hogy
boszíit állt a németeken az augsburgi vereségért,
amit Anonymus két változatban említ. Egyik szerint B. a Majna mellékét dúlta, mikor meghallotta Léi és Bulcsú veszedelmét. Erre a németekre
rontott, elvette tlük a zsákmány nagy részét s
kit

szerej)eltet,

Botrytis

mint vallás ellen elkövetett vétsége hónapig terjedhet fogházzal 08400 K-igterdelt helyiségben,

jedhetö pénzbüntetéssel; a 249. § szerint B.-okozás szemérmet sért csolekniny nyilvános elkövetése által, mint szemérem ellen való vétség 3
hónapig terjedhet fogházzal ós 400 K-ig terjedhet pénzbüntetéssel büntetend. Kihágás a B.-t
okozó részeg állapotban megjelenés nyilvános hefelkoncoltatta német foglyait. A másik szerint lyen (kbtk. 84. §) B.-t okozó áUatkínzás (86. §).
Magyarországból küldték ki a boszuló sereget,
Botrány-krónika, 1. Chronique scarulaleuse.
raeíyuek vezérei B., Szabolcs és Irkund (Örkény)
Botrel, Théodore, francia nópköltö, szül. Divoltak. Ez azonban nem lehetett nagyobb hadjá- nanban (Bretagne) 1868 szept. 14. Népies dalairat, mert az egykorú nyugati források nem tud- val nagy sikert aratott Parisban is, ahol 1890 óta
nak róla. Az augsburgi vereség után 3 évvel él. Nevezetesebb dalgyjteményei Chansons de
késí^ibbre teszik krónikáink B. konstantinápolyi chez nous (1898); Chansons en sabots (1901);
mondai párviadalát, midn legyzött egy óriás Chansons de not'pays (1903) Chansons de Jean
termet görögöt, a város érckapuját pedig bevágta qui chante (1907) stb.
bárdjával. A monda Aport mondja e hadjárat veBotriogen (ásv.), víztartalmú ferriszulfát, egyzérének, mlg B. akkoriban név nélküli kis (azaz hajlású, jáciutpiros. Lelhelye Svédország Fáhfiatal) ember volt. Ez a hadjárat 958. történt a luu. Haidinger adta a nevet (gör. hotrisz a. m.
görög források szerint, midn a magyarok egész szll), mert szllded alakokban keletkezik.
Konstantinápolyig elkalandoztak húsvét táján, de
Botriolit (ásv.), l. Datolit.
egy éjjel meglepték ket a görögök, sokat megBotrycliiam Sw., holdruta (növ.), haraszt az
öltek közülük, a foglyokat pedig kiszabadították, Ophíoglossaceae (Kígyónyelvfélék) családban. 16
B. vezéri szerepe tehát csak ezután kezddhetett faja van, ezek fkép az északi félgömb hegyvidéAnonymus szerint. B. atyja Kulpun Bács vm. kein találhatók. Apró, függélyes rhizomájú növéalsó részeiben kapott birtokot, hol Kulpin tartotta nyek. A rhizomából rendesen egyetlen levél hajt
fenn emlékét. Ezen a vidéken keresi Pauler Gy. ki, mely két részbl áll az egyik szárnyasán
azt a Voröoze nev folyócskát, hol B.-ot eltemet- osztott, a másik füi'tszerüen tagolt és ágain spotek, míg Szabó K. a Vácz szomszédságában fekv rangiumokat visel. A B. Imaria Sw., mely mauógrádvármegyei Veröcze melletti patakra gon- gas hegy\adókek rétjein n, ezeltt a herba lunadol, amely nézet mellett viszont az szól, hogy B. riae-t szolgáltatta, melyet gyengén összehúzó
vezérrel összeköttetésbe hozható a XIII
XV. sz.- sajátsága miatt sebekre használtak.
l)eli fejérvármegyei Bicske v. Bikese nemzetség,
Botryllus (állat), a zsákállatok (Tunicata)
melynek tagjai közt még a XIII. sz.-ban is el- osztályába tartozó aszcidia-nem, melynek fajai
fordul a B. név.
telepeket alkotnak rendesen nagyon kis termet
Botos a. m. nemez-csizma.
egyedei közös cellulóz-köpenybe burkolva köveBotos, nagyk. Torontál vm. nagybeeskereki ken, növényeken és más állatokon tekintélyes
j.-ban, (1910) 3170 szerb és német lak. hitelszövet- bevonatokat alkotnak. Legismertebb a jB. xnolakezet, i'osta- és telefonállomás.
ce?tóEdw., melynek kékesszínü egyedei 6— 12-eséBotosam, 1. kerület Romániában Bukovina és vel csoportosulva rozettákat alkotnak.
Besszarábia között, részben dombos a Szeret, Prut
Botryomyces equi, zoogleás csoportokban
és ezeknek mellékfolyói öntözik állattenyésztése elforduló gömböly baktérium, melyet 1869.
jelentékeny. Területe 2950 km 2, lakóinak száma Bollinger fedezett fel ló tüdejében lev csomók2. B. Az ugyanily ne\'ú kerület ban. Okozója a hotryomycosimak (1. 0.).
(1899) 171,437.
szC'klielye, a Sziknának, a Prut mellékvizének
Botryoiuycosis (lat.), a lovak, kivételesen a
partján. 105 km.-nyire Jasszitól, vasút mellett, szarvasmarhák és a sertések fertz betegsége,
34-,000 lak., több múmalommal. A rendetlenül melyet kocsonyás anyagba ágyazott, fürtalakú
épült belváros mellett csinos bojár palotákat is csoportokat formáló, gömböly baktérium (kokmagukban foglaló külvárosai vannak.
kusz), a Botryomyces equi (1. 0.) okoz. A fertzés
Botos kölönte (Cottus gobio L. áiiat), 1. Kölönte. a szerszámtól feldörzsölt, zúzott vagy vágott seBotovo, adók. Belovár-Körös vm. kapronczai beken át történik, amelyek helyén szívós kötj.-ban, (1900) 418 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. szövetbl álló, sarjadzó daganatok keletkeznek s
Drnje.
belsejükben sárgás-vörös vagy barnás-sárga, koBotpalád, kisk. Szatmár vm. szatmári j.-ban, csonyásan lágy és genyszeren beolvadt gócok
(1910) 919 magyar lak.; postaügynökség, u. t.
vannak, melyekben a kokkusztelepek, mint szürTiszaújlak.
késfehér szemecskék, néha szabad szemmel is
Botpoloska (állat), 1. Ranatra.
láthatók. A bels szervekben áttétel útján haBótrágy, kisk. Bereg vm. mezkászonyi j.-ban, sonló elváltozások keletkezhetnek. Orvoslása a
(1910) 1422 magyar lak. ; vasúti állomás, posta- daganatok sebészi eltávolításában áll. A jóddal
t'gynökség, u. t. Bátyú.
való orvoslás eredménytelen.
Botrány, a társadalmi közfelfogással és szokáBotryoB inexicanae (növ.), I. Chenopodium.
sokkal összeütköz tett.
A B.-okozás több
Botrys (gör.) a. m. fürt (1. o.),hotryticus, frtbüntetend csolekménjTiek tónyálladéki eleme. szerü.
I:íy a btkv. 191. §-a szerint B.-okozás az állam
Botrytis Midi. (növ.). Konidiumokkal szapoáital elismertvallás szertartásai gyakorlatára ren- rodó gombagénusz, melynek mintegy 150 faja
:
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:

;
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;

;
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dine

V. calcino

ú. n.

betegségét okozza.
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többnyire szaproíita életmódot folytat. A penészhez hasonló lepellel vonja be azt a tárgyat, melyen él. Konidiumtartói fürtösen elágazók, konidiumai parányiak, fejecskékbe halmozódnak
össze. Kárt okozó B.-fajok A B. Bassia7iaBals.,

mely a selyemlepke hernyójának

:
;

muscargombától

megtámadott hernyó hamar

elpusztul és kökeménységü múmiává alakul át. A B. cinerea Pers.
(szürke penész) rendkívül elterjedt gomba, mely

különösen akkor válik kártékonnyá, ha a gazdasági növények fiatal egyéneit támadja meg. A
levelek elhalnak, a szár elrothad v. elszárad,
végre meghajlik. Az alma, a körte és sok bogyós
gyümölcs elromlását is ez a gomba idézi el. A
szöllömivelésben is ártalmas, de bizonyos körülmények között kedvez hatása is van, t. i. az
érett bogyón való letelepedésével napos idjáráskor ú. n. nemes-rohadást (ném. Edelfaule) okoz,
mitl a bor megzamatosodik.
Bott, Johann Josef, német hegedüvirtuóz és

körülutazta a földet. 1830-ban Egyiptomban MeheAli szolgálatába lépett, aki
egy expedíció
élén Szennárba küldte. 1833-ban francia konzul
lett Alexandriában és a párisi múzeum megbízásából Arábiában járt errl az utazásáról szól Relation d'un voyage dans l'Yemen (Paris 1841) c.
mve. 1842-ben a moszuli konzuli hivatalt bízták
rá és ottléte alatt ásatásokat rendezett a Tigris
mentén lev romhalmazokban és Nini ve romjait fedezte fel. Akkori tanulmányainak eredménye az
asszír ék-írásról szóló
Mémoire de l'écriture
cunéiforme assyrienne (Paris 1848). A francia kormány fölkarolta az ügyet; Flandin-t küldte ki

t

med

;

mve

:

a könnyen szétes alabastromfaragványok lerajzolására és bizottságot nevezett ki egy archeolónemsokára
giai nagy díszm elkészítésére. A
meg is jelent B. felügyelete alatt. Címe Monuments de Ninive, découverts et décrits par B.,
mesurés et dessinés par E. Flandin (Paris 1847—
1850, 5 köt.). 1800 frank volt az ára és azért, hogy
hozzáférhetbbé tegyék, Inscriptions découvertes
zeneszerz, szül. Kasselban 1826 márc. 9., megh. á Khorsabad címen a 3. és 4. kötetben foglalt
New-Yorkban 1895 ápr. 28. Spohrnak és Haupt- 220 f öliratos táblát olcsóbb kiadásban is közrebo-

m

:

kitüntetett tanítványa volt. Meiningen- csátották. B. 1846. jeruzsálemi, 1857. tripoliszi fben és Hannoverban mint karmester mködött, konzul lett, ahonnan betegsége miatt 1868. visszaazután a magdeburgi konzervatórium igazgatója tért Franciaországba.
Botte, régi olasz bormérték. Palermóban
lett. Irt két operát, szimfóniát, heged-koncertet,
11
44*8 1, a nagy B.
nyitányokat, zongora- ós heged-darabokat, da- hl. Szardiniában a kis B.
7"5 hl.
lokat.
5 hl, Velencében

mannak

=

Bottá, 1. Carlo, olasz történetíró, szül. San
Giorgio Canaveseben 1766 nov. 6., megh. Parisban
1837 aug. 10. Az orvosi pályára készült és Torinóban le is tette az orvosi szigorlatot. Mint köztársasági érzület ifjút bebörtönözték másfél évi fogság után kiszabadulván, elbb Svájcba, majd Franciaországba ment, ahol mint katonaorvos a francia
;

hadseregbe lépett. IV. Károly Emánuel lemondása után tagja lett a piemonti ideiglenes kormánynak, Piemontnak Franciaországgal való
egyesítése utánpedig az Bridano-kerület kormányzásával bízták meg. Az osztrákok és oroszok gyzelmei után visszatérvén Franciaországba, Bonaparte a marengói ütközet után a kormányzótanács
tagjává nevezte ki. Midn Piemont a francia császárság provinciája lett, 1804. B.-t a Dora-kerület
képviseljévé választotta, amire aztán hosszabb
idre Parisban telepedett meg.Itt írta egyik
vét, az Egyesült Államok függetlenségi harcainak történetét (Storia della indipendenza degli
Stati Uniti). 1815 után öt évig a római akadémia

f m-

rektora volt s

alkotta

meg

Storia d'Italia dal
1789 al 1814 cím munkáját. Visszatérve Parisba, egy olaszokból álló irodalompártoló társaság
itt

=

=

=

Bottega

(ol.), bolt, elárusító helyiség, venértelemben némely vidéken familiáris nyelven mint hívó szó Kocsmáros
Bottego, Vittorio,ol8L8z afrikai utazó, szül. Parmában 1861., megh. Afrikában 1897 márc. 17.
1887-ben mint fiatal tiszt Britrea afrikai olasz gyarmatba került, ahonnan 1891. kisebb utazásokat
tett a Danakil-földre. 1892 szept. Berderából a
Djuba fels folyásához indult. 1893 szept. eljutott
az Indiai-óceán partjához. Második útjára B. 1895
okt. 12. indult Baravából. Az expedíció a 6000 km.
hosszú ós 3000 km. széles Pagadó-tóhoz jutott,
melyet az olaszok Regina Margheritának neveztek el. A Sobat és a Kék-Nílus vízválasztóján,
Gobo közelében a kisér Szomáliák orvul megtámadták az expedíciót és B.-t legtöbb társával
együtt felkoncolták. Két tisztet, kit nem öltek
meg, hosszabb ideig fogságban tartottak, azután
pedig Menelik négushoz küldték, ki a megmentett
iratokkal együtt kiszolgáltatta az olaszoknak. B.
Viaggi di scoperta nel cuore deU'Afriea

dégl

átvitt

;

1

:

mve
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:

Giuba esplorato (Roma 1895).
Botten, egykori svéd neve a Botteni-öböl mel-

lékének a régi Öster-B. 1809 óta Finnországhoz
megbízásából megírta Olaszország történetét, ott tartozik Wester-B. ma Wester-B. és Norr-B. (1.
kezdve tárgyalását, ahol Guicciardini elhagyta
0.) tartományokra (lan) oszlik.
Storia d'Italia, continuata da quella del GuicciarBotteni-öböl (finnül Tohjanlahti), a Keletidini (20 kötet). Azonkívül írt néhány kevésbbé tenger É.-i nyúlványa Svéd- és Finnország közt
jelentékeny francia történelmi munkát is. B. azok- 670 kilométer hosszú, 150—240 kilométer szénak a puristáknak iskolájához tartozott, akiknek les; 50—270 méter mély. Bejáratánál, az
fcélja volt az olasz próza tisztaságát helyreállí- Alaud-szigeteknél sok a zátony és sziklapad, a
tani; mimkáinak becse fkép nyelvükben van, Skáren. Az É.-i részét Botten-Viken-nek, a D.-it
míg történelmi kritika és tárgyilagosság dolgában Botten-Haf vet-nek is hívják a kettt a Quarkenszoros köti össze. Sótartalma csekély ezért télen
gyengék.
2. B., Paul Emilé, francia régész és utazó, szül. gyakran egészen befagy. Partjai lassan emelkedTorinóban 1802., megh. Achéresben Poissy mel- nek (100 év alatt 1-4— 1-6 métert). Nevét B. tarlett, Franciaországban 1870. Mint fiatal ember tományoktól kapta.
;
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Bottesini, Giotxinni, olasz

zeneszerz,
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szül.

—

festett ki

Botto
a rajzok közül. 88 lap a berlini

múzeum

Cremában 1823 dec. 24., megh. Pannában 1889 metszetgyüjteményében van, 8 a vatikáni könyvjúL 7. Rossi és Vawai tanlU'ánya volt. 1846. nagy- tárban. Savonarola szereplése és halála (1498)
bg-virtuózból karmester lett. Parisban, olasz B.-re is nagy hatást gyakorolt Életének utolsó
városokban, Barcelonában játszott. Késbb a lon- évtizedében keveset festett és utolsó mvei megdoni Lyceuin-szinház opera-igaztratója volt. Irt 8 változott felfogásról, vallásos mélységrl tanúsoperát, Getlisemaue c. oratóriumot, szimfóniát,
qnartettet, ének- s nagj-bógödarabot. Zene-irodalmi munkája: Méthode corapléte de contrebasse.
Bottiaea. Makedónia (1. o.) egyik vidéke.
cseiii),
Bottdcelli (ejtsd:
Saiidro, tkp. Alesi^mdro Filipepi, olasz fest, szül. Firenzében
1444. v. 1445., megh. 1510. Eleinte ötvösraühelyben tanult, majd Fra Filippo Lippinek lett tanítványa, azonkívül Verrocchióval és a Pollaiuolo
testvérekkel is összeköttetésben állott. Mvei kez-

—

kodnak. Ilyenek

Krisztus siratása (Milano, PoldiPezzoli képtár) A kis Jézus imádása (1500, London, National Gallery). V. ö. monográfiák Steinmann (Bielefeld-Leipzig 1897); Ulmann (München
1893); Gebhardt (PansldOe— 1907); Horne(London 1908 Supino, B. (Modena 1909) Bonnot, B.
:

:

:

;

;

(London 1909).
Botticini, Francesco, olasz fest, szül. Firenzé-

ben 1446., megh. 1497 júL 22. Neri di Bicéinek
volt tanítványa, de mesterén kívül kora sok más
mvészének, különösen Botticellinek és Verrocdettl fogva a ílrenzei quattrocento 2. felét jel- chiónak határa tnik föl mvein, melyek közül
lemz ílnomságot, részletez rajzoló irányt mutat- csakis az empoli székesegyház számára festett olják, de a kísérletez mesterek érdességét nála tárfestmények (ma a székesegyház múzeumában)
hajlékonj-ság, lendület, dekoratív hatás váltja föl.
Rajzoló mvészetének sajátságos, olykor ideges
ílnomsága, költi érzése a legújabb korban B.-t a
legnépszerbb régi mesterek sorába emelte. Müveinek ho.sszú sorát a Medici-család számára fes-

feltétlenül hitelesek,

míg a

többi csak kisebb-na-

gyobb valószínséggel tulajdonítható neki. Nyilván az ó mve a firenzei Accademiában lev híres

Tóbiás a három arkangyallal, a firenzei Pal. Pittiben lev Madonna virágot szóró angyalokkal stb.
tette, az elsk között a három királyok imádását Talán tle való a budapesti Szépmvészeti Múábrázoló híres képét (Firenze, Ufti^i-képtár)
a zeumban lev Madonna szentek társaságában, mely
Medici-család és híveinek képmásaival, ugyan- Verrocchio ers hatását mutatja.
csak a család egyik tagja számára készült a híres
Bottini-féle mtét, a megnagyobbodott monyTavasz (Pt-imavera ; Firenze, Accademia), mely- tórairigy (prostata) megkisebbítését célozza, hogj'
nek humanista íz mithológiai-allegóriai vonat- ezzel a megrekedt vizeletnek útját újra szabaddá
kozásai háttérbe szorulnak az ábrázolás üde, kissé tegye. A mtét abból áll, hogy a húgycsövön át a
fanyar bája mögött. IV. Sixtus pápa által a Vati- hólyagig bevezetett villamos égetvel (Bottini-féle
kiínban épített Sixtus-féle kápolna kifestésére Ró- incisorral) a megduzzadt mirigybe barázdákat égemába hívott festk közt volt B. is (1481). Három tünk. A B.-et ma ritkábban végezik helyébe a
falképet festett: Mózes ifjúságát, Kóré gyüleke- veszélyesebb, de eredményeiben biztosabb kiirtás
zetének bünhödését és Krisztus kísértéseit. B. (prostatektomia) lépett.
Bottinyest, kisk. Krassó-Szörény vm. facseti
egyéb falképeibl kevés maradt reánk kiemelend Szt. Ágoston freskója a ílrenzei Ognisanti j.-ban, (1910) 538 oláh lak. ; u. p. Bozsur, u. t
templomban. Rómából való hazaérkezése után Bozsur-Zsupány.
Bottle-tree (nev.), 1. Brachychiton.
keletkezik vallásos és profán tárgyú képeinek
Botto János, tót költ, szül. Felsszkálnokon
liosszu sora. Amazok közül különösen Madonnái,
ezek közül mitológiai-allegóriái kompozíciói vál- (Gömör várm.) 1829 jan. 25., megh. Beszterczenak ki. Mély hangulatú a Madonna a pálmalugas- bányán 1881 ápr 28. A lcsei ev. gmináziumba
ban (1485. Berlin. Kais. Friedrich-Museum) gaz- járt, ahol ez idben a tantestületet ers tót
dag, ünneplés hatású, leghíresebb két kerek Ma- nemzeti érzület hatotta át. B. itt ismerkedett
donna-képe, a Gránátalmás Madonna (dellaMda- meg a szláv (Uletve az orosz s az akkor hatágrana) és a «MagTiiflcat.) Madonnája, melyekhez rozott magyarellenes szerb) irodalmakkal. B tasok hasonló elrendezés került ki mhelyébl. nulmányait Pesten is szorgalmasan folytatta, hol
Nagyszabású oltárképek a Mária megkoronázása a mérnöki szakra készült. Tanulmányai befeés egy trónoló Madonna szentek társaságában (Fi- jezte után Beszterczebányán telepedett le, foglalrenze, Accad.). Heves, pillanata ji mozgást mutat kozásánál fogva azonban az egész felvidéket beaz Angyali üdvözlet (üf flzi-képtár). Antik tárgjni jái-ta s a lót nép mondáit gjrüjtögetv-e azokat kölképei közül a quattrocento szépség^-ideálját párat- teményeiben felhasználta.' Költeményei 1847-tl
lantil mutatja be a Venus születésének költi képe kezdve elszórtan jelentek meg. Irt számos Urai
(u. o., 1. a képmellékletet) ; csudálatosan mozgal- és több epikus költeményt. Az 1847. a népdalok
mas ós kifejez a Rágalom allegóriája (o. o.), me- formájában írt Piesen Jánosíkova (Jánosík dala)c.
lyet Apelles elveszett festményének leírása után költeményébl lett évek múlva B. legszebb költefestett komoly és titokzatosa Minen'a és a ken- ménye Smrt Jánosíkova (Jánosík halála), amely
taur (Firenze, Palazzo Pitti). Segédei közremkö- Viktorin Lipájában jelent meg 1862. Ebben a Liptó
désével készített képek nagy számmal kerültek vm. által 1713. többszörös rablás és gyilkolásért
ki mhelyébl és mvei kedveltsége foljián B. rendes per útján elitélt s kivégzett Jánosík rablósok utánzóra talált. B. behatóan foglalkozott vezért énekli meg mint tót nemzeti hst, ki a tót
Dantéval a Divina Commediához nagy méret nép elnyomiisáért kelt harcra a nemesi társadaillusztrációsorozatot kezdett meg a Mediciek ré- lom ellen s mint szabadsághs bukott el. Költemészére, de nem készült el ós összesen csak 3 lapot nyei összegyüjU'e Prágában 1880. a Knihovna
;

;

;

;

m^

;

:
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Bottomry

Ceskoslovenská-ban (Cseh-tót könyvtár) jelentek

meg.

Bottomry (ang.), Bodmerei.
Bottom weig^lit (ang.) a. m. a legkisebb súly,
1.

elszántan követték a csaták tüzébe. 1707-iki dunántúli hadjáratait oly zsenialitással intézte, hogy
még a esász. vezérkar írói is (v. ö. Feldzge des
Pr. Eugen v. Savoyen) teljes elismeréssel adóznak neki. Szavojai Jen különösen nagyrabecslte. Leveleit TJmly Kálmán gyjtötte össze
és kiadta B. vezényl tábornok levelezései s róla
szóló más emlékezetre méltó iratok {1685— 1716)
címen. Ö írta meg B. életrajzát is. Gyöngyösön a
ferencrendüek templomában emléket állítottak
neki 1907-ben.
Bottyán vára. Tolna vármegyében Kömld

amelyet egy ló valamely versenyben visz.
Bottornya, kisk. Zala vm. csáktornyai j.-ban,
postahivatal,
(1910) 2044 horvát és magyar lak.
u. t. Muraszerdahely.
Bottrop, község Münster porosz kerületben,
Recklinghausen (ettl 24 km.-nyire) járásban,
vasút mellett, (i905) 34,284 lak., köszénbanyával,
puskaporgyártással és jelentékeny marhavásárokmellett. II. Rákóczi Ferenc a Közép-Dunán bizkal, I. Vilmos császár emlékszobrával.
Bottyán János (Vak Bottyán), II. Rákóczi Fe- tos közlekedési pontot óhajtván szerezni, amelyen
renc vezérl tábornoka, a kuruc háborúk legnép- át a Duna két partján harcoló seregei egymással
:

;

szerbb alakja,

szül.

Esztergomban 1640—45 közti folyton érintkezhessenek:

években, szegény nemesi szülktl, megh. 1709
szept. 26. Sellyén tanult és ez idben apja, tán
amiatt, hogy a kat. hitre tért át, kitagadta és
örökségébl kizárta. Ekkor, hogy tovább tanulhasson, a jezsuiták kollégiumának kapusa lett.
Azonban vágyai csakhamar a harc terére vonták
és elbb a sellyei, majd az esztergomi végvárakban katonáskodott. Ez idben követte el els,
vakmer vitézségre valló tettét. Fogadásból, parasztruhát öltve, bement Érsekújvárra, hol épp
vásár volt mikor a dervis kijött a minaret erkélyére, hogy imáját elmondja, B. utána suhant és
letaszította a kövezetre. Ezután hh'telen lejött a
toronyból és az útját álló janicsárt lelve, megszabadult. Az üldöz török csapatot rá várakozó
társai felkoncolták. 1683-ban az esztergomi vár
lovasságának fhadnagya lett. Hsiesen harcolt
Buda visszavívásánál s 1687. a délvidéki várak
visszavételében is oly derekasan viselte magát,
hogy Lipót császár ezredessé és egy huszárezred
tulajdonosává nevezte ki. 1689-ben Szerbiában
Grahovánál B. döntötte el Badeni Lajos alatt vitéz huszár-rohamával a gyzelmet, amiért a vitézségi nagy aranyérmet nyerte 300 aranyat
nyomó láncon, melyet mint kuructábornok is haláláig viselt. 1696— 98-ig Kecskemét, Czegléd,
Krös és vidékének hadi kormányzója volt. Elvesztvén a csatározásokban egyik szemét, katonái Vak B.-nak nevezték el. A karlóczai béke
után visszavonult esztergomi birtokára és mint
a szegények jóltevje, az egész vidéken tisztelet tárgya volt. A spanyol örökösödési háború
újra kiszólította magányából és 1701 elején ezredével a Rajna mellé rendeltetett, honnan hazatérve, a császári seregekkel a felkelk ellen küzdött. Esztergom parancsnoka, báró Kucklánder
áhítozván B. esztergomi birtokaira, bevádolta t,
hogy Rákóczi Ferenccel és tábornokaival titokban
;

levelezést folytat. Emiatt 1704:' okt.

1.

elfogták,

de még aznap hü embereitl kiszabadíttatván, Selmeczbányára ment és Rákóczinak esküdött hséget. Nejét a B. kiszabadítása miatt dühös Kucklánder börtönbe vettette, hol néhány hónapra rá
1705 végén meghalt. Ezután B. lett a kuruc háborúk leghsiesobb s úgyszólván legendaszorö
alakja. Egymásután aratta diadalait Fels-Magyarországon s a Duna vonalán. Mindenütt ott
volt s a végveszély pillanatában, a legválságosabb
helyzetekben az ö vakmer hsiessége döntötte el
a csatát. Katonái lelkesedéssel csüngtek rajta és

e célra tábornoka, Botytyán János, a Dunának Kömld melletti kanyarulatánál hidat veretett, s a hídf védelmére francia
hadmérnöki tisztekkel 1705. sáncokkal és pallizádokkal megersített várat építtetett, meljTe saját nevét ruházta. A még nem egészen elkészült
várat 1706 tavaszán Herberstein császári tábor-

nok elfoglalta ós lerombolta. B. helyét Thaly állapította meg.
Botulismus V. allantiasis a. m. kolbászmérgezés (1. 0.).
Boturi, adók. Zágráb vm. vrgin mosti j.-ban,
1900) 67 horvát-szerb lak.; u. p. és u.t. Vrgin most.
Botvinja, orosz nemzeti leves, melyet sóskából,
spenótból, fiatal céklából, kaporból, retekbl s apró
halból fznek, aztán hámozott nyers ugorkát aprí-

tanak bele.
Botvívás, nagy gyakorlatot és ügyességet kívánó vívási mód, két kézre fogott hosszú fabottal.
Már a régi rómaiaknál is egyike volt a katonai
gyakorlatoknak. Mintegy kétszáz évvel ezeltt
Franciaországban volt divatos, st Dél-Franciaországban újabb népies gyakorlat. Az 1-75 m.
hosszú fabotoknak ügyes forgatásán kívül a vívónak tudnia kell hirtelen, gyorsan fordulnia, elre
ugrania s visszavonulnia a rendes kard vagy trvívásnak megfelel támadások s védések szerint.
Botyest, kisk. Krassó-Szörényvm.lugosi j.-ban,
u. p. Bozsur, u. t. Facset.
'1910) 237 oláh lak.
Botyésza, a Biliarhegység egyik fbb csúcsa,
Biharfttredtl ÉK.-re, 1758 m. magas.
Botyka, kisk. Baranya vm. szentlrinczi j.-ban,
u. p. Nagypeterd, u. t. Szi(1910) 489 magyar lak.
;

;

getvár.

Botzaris (Botsaris, Bozzaris), híres szuliotanomzetsóg neve, amely a XIII. sz. végén a törökök elleni küzdelmekben s utóbb a görög szabadságharcban tüntette ki magát.
B. György,
sokáig a janinai Ali pasa ellen küzdött (megh.

—

1793). Négy fla maradt, kik közül a legidsebbet,
Kitzót 1809. Ali parancsára Artában meggyilkolták. Ennek is négy fla volt, köztük a liíres
Markos, aki 1788 körül született. Elbb francia
szolgálatba állt s csak 1820. tért vissza Bpiruszba. A görög szabadságharc kitörése után
1822. a nyugati harctéren harcolt s különösen Missolunghi védelmével tnt ki. 1823 aug. 21. éjjelén Karpeuisi mellett megtámadta az albánok
4000 fbl álló elvédét de mindjárt a csata elején elesett. Hstetteirl a görög nép mai nap Í8

megemlékezik dalaiban. Öccse, Koszta megbo-
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Botzen

-
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atóbb görög
megh. 1853 nov. 13. Athénben.
Nagybát>-juk. B. Notho szintén babérokat szerzett
a szabadságharcban megh. 1831. Mai-kos fla pedig, B. Dimitri (1813—1871) háromszor viselte
a hadügyi tárcát.
Botzen, város, 1. Bozen.
Boacaaier, 1. Bukundlás.
szalta bátyja halálát a törökökön

tábornok

lett

;

;

;

Boacaut

Bouchor

gatójává neveztetett ki. B. mvészete XV. Lajos és
Pompádon r kora életkedvének könnyed bájának,
finom érzékiségének kifejezje. Innen magyarázható rendkí\Tili kedveltsóge. TermókenyBóge.
sokoldalúsága igen nagy festett vallásos, mitológiai, pásztori ábrázolásokat, arcképeket, genroképeket és tájképeket, virágokat és díszítménye:

gobelin - kartonokat, falképeket, dekoratív

ket,

panweaM-kat és függ- képeket, színházi díszlete397"5 1, rumnál
niquebeu szörpnél
431"5 1. ket és legyezket, kocsiajtókat, óraszekrényeket
Boacerosia W. et Ani- (Caralluma R. Br., és üdvözl lapokat. Könyveket is illusztrált és érnöv.), az Asclepiadaceae család génusza, melynek
dekes rézkarcsorozatokat készített. Mindig vonzó,
mintegy 40 faja a mediterrán vidéken és Kelet- szellemes mvész, kinek legjobb mvei finom
Indiában van elterjedve. Alacsony, húsos növé- festi érzékrl tanúskodnak. Mvészete nem mély,
nyek száruk •i-élü, egj'eseké, mint a B. europaea de kecses, gyakran többé-kevésbbé ers erotikus
Guss. és a B. subidata Forsk. fajé, ehet.
ízzel. Mveinek legismertebb sorozata a párisi
Bonchain (ejtsd bsén), kis város és vár Nord Lou\'reban van köztük a leghíresebbek Diau.-%
francia départementban, Valenciennes (ettl 19 füi"dés után; Venus és Vulcanus; Cephalus éa
km.-nyire) arrondissementban, az Escaut (Sehelde) Aurora A három Grácia
Az alvó pásztomö (1.
partján, vasút mellett, (i906) 1218 lak., sörgyár- a képmellékletet) stb. A magyar miniszterelnöki
tással. Ostrevent grófság székhelye volt. 1677-ben palotában is van egy szép gobelinsorozat, mely
Orléansi Fülöp, 1711. Marlborough foglalta el. B. kartonjai után készült. V. ö. Goncourt, B.
1713 óta francia birtok.
(Paris 1862, új kiad. 1881) Mantz, Franr-ois B.,
folyadékmérték Marti-

bakó),

(..jtsd:

=

:

=

:

:

;

:

;

;

:

Boachardon (ejtsd: bnsardón), Edvne, francia Lemoyne et Natoire (u. o.
szobrász, szül. Chaumontban 1698 máj. 29., megh. (u. 0. 1907) Eahn, Fr. B.
;

1762 júl. 27. Coustou Guillaumenak volt tanítványa, elnyervén a PrLx de Rome-t, 1723—32.
Rómában tartózkodott és ott antik müvek másolatain kí\'ül sok mellszobrot készített. Hazatérése
után f óleg Antin hercege pártfogásából sok megbízásban volt része. Paris templomaiban sok
szobra és síremléke maradt fönn. Legnépszerbb
mve a Herakles dorongjából íjjat faragó Ámor
már\-ányszobra (Paris, Louvre), a klasszicizmusnak finom francia szellemtl áthatott bájos terméke. A párisi Rue de Grenello díszkútja az építészeti és szobrászati elemek összhangját mutatja
Ó8 az évszakokat ábrázoló szép dombormvekkel
van díszítve. B. készítette XV. Lajos lovasszobrát, amely a forradalomban elpusztult (kis bronzmintája a Louvreban).
Bonchajdy (ejtsd busárdi), JWp/í,francia drámaíró, szül. Parisban 1809 áprilisában, megh. Chátenayban 1870 máj. 28- Kezdetben rézmetsz volt,
:

B., Henry,

2.

1880)

Michel. Fr. B.

:

(u. o.

1905).
francia politikus, sztü.

ben (Vogezek) 1847szept.

Bniy érés-

1870— 71-ig

Belfort
mellett harcolt a németek ellen. 1872 után több
papír- és celiuloidgyámak vetette meg alapját,
1889. és 1893. köztársasági programmal bejutott
a képviselházba. 1896— 98-ig a MéUne-kabinetben a kereskedelmi tárcát kezelte.
19.

Boacher de Crévecoe-ar de Perthes
dó krevtór dó

(ejtsd

:

búsé

JaCC/ueS, francia tudós és író, SZÜL
Rethelben (Ardennes) 1788 szept. 10., megh. Abbevilleben 1868 aug. 5. I. Napóleon alatt több kiküldetésben járt Olaszországban, Magyarországon, Ausztriában és Németországban. Munkái:
pert),

Opinion de M. Christophe, vigneron (1831—34),

melyben a szabad kereskedelem mellett

mve

foglalt

ennél nevezetesebb
De la création,
essai sur Torigine et la progression des étres (5
köt., 1839—41); legnagyobb feltnést azonban
Antiquités celtíques et antédilu^^enne8 (1847—64,
3 köt.) ós De l'homme antédiluvien et de ses oeuvállást

;

:

majd Eugéne Delignj'vel szövetkezve, utóbb egymaga több drámát írt ezek közül emUtósre mél- res (1860) c. munkái keltettek, melyekben a któk Gaspardo le pécheur (1837); Le sonneur de korszakbeli civilizáeióra vetett új fénj't. EzenSaint Paul (1838); Lazare le pátre (1840) stb., kívül írt még néhány színmvet, regényt és útamelyek a boulevard-színpadokon mind nagj' si- leírást V. ö. Alcius Ledieu, B. de P., sa vie, ses
;

:

kert arattak, bár irodalmi jelentségük igen csekély. Mvei az 18.37— 50-ig idközben a budapesti
Nemzeti Színház msorán is szerepeltek.
Bouclie (franc, ejtsd bns) a. m. száj v. torkolat (az olasz boccá); honne B., jóíz, kellemes
utóíz ; B. close .'felhívás titoktartásra (magyarán:

oeuvres, sa correspondance (Abbeville 1885) ; és
Lady Prestwich, RecoUectiones of M. B. de P.
(Essays dosoriptive and biographical, 1901).
Boucherie-féle eljárás, í. Ih.
Bouches-du- Rhone (ejtsd: bas do rón), département Franciaországban, Gard, Vaucluse ós Var
fogd be a szádat).
départementok ós a Földközi-tenger közt. TerüBoucher (ejtsd busé), 1. Frangois, francia fest, lete 51048 km*. Ny.-i része sík a Crau nev
szül. Parisban 1703szept 29., megh. 1770. Eleinte köves földet leszámítva, a K.-i rész hegyes. A
grafikával foglalkozott és ktüönösen Watteau lakosok száma (i9o6) 765,918, akik földmíveléssel
gyakorolt reá nagy és tartós hatást. 1727-ben és kereskedéssel foglalkoznak, csekélyebb mérOlaszországba ment és ott leginkább Tiepolo
tékben pedig iparosok. A département 3 arronvészete vonzotta. Hazatérése után 17.34. a beau- dissementra oszlik ezek Marseilles, Aix és Arles.
vaisi gobelingyárba került nünt tervez, 1755. a Fvárosa: Marseille. B.-t az egykori Provence
párisi gobelingyár fölügyelje, 1765. királyi fest tartományból szakították ki.
lett. Közben egymásután érték a kitüntetések a
Bouchor (ejtsd: busór), Muurice, francia költ,
mvészeti akadémia részérl, melj-nek 1765. igaz- szül. Parisban 1855 dec. 15. Nagy vagyona lehe:

:

:

;

m-

:

:

;

;

—

Boucicault
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hogy a mvészetnek

és az irodalomköltészet mellett szobrászattal is
foglalkozott. Alig volt 19 éves, midn els dalgyjteménye Cliansons joyeuses c. alatt megjelent, ezt követték Poémes de l'amour et de la

tövé

tette,

nak

éljen.

A

:

mer

Le Faust moderné

Contes
(1878)
parisiens en vers (1880) L'Aurore és Les Symboles (1888) cím verskötetei. Nagy sikert ért el
a marionette-szinpad számára átdolgozott misztériumaival: Tobie (1889); Noel (1890) és Ste
Cécile (1892), melyek Les trois mystéres c. alatt
kötetben is megjelentek (1892). A valódi színpadon
nem aratott sikert. Késbb (1899) lefordította mai
franciára a Roland-éneket s Tiersotval együtt
régi népdalokat adott ki (1903) az iskolák használatára.
(1875)

;

;

;

—

BougralnvIIIe

Skóciát, AngUát, Írországot, Franciaországot,
Svájcot, Németországot és az akkor még geológiai

szempontból kevéssé ismert Törökországot,

melynek területe neki kedves tanulmány tárgyává lön. Pmunkája: La Turquie d'Europo,
(Paris 1840, 4 köt.). Sokáig élt Parisban, ahol
a geológiai társaság titkára, majd elnöke volt.
1848-ban Bécsbe költözött, ahol a tud. akadémiá-

lett. Említett munkáján kívül nevezetesebbek: Essai géologique sur l'Écosse (Paris 1820) Geognostisches Gemálde von Deutschland (kiadta Leonhard, Frankf 1829) Mémoires
géologiques et paléontologiques (Paris 1832-ben)
Guide du géologue-voyageur (u. 0. 1836) Recueii
d'itinéraires dans la Turquie d'Europe (Wien
1850, 2 köt.). Vagyonának tetemes részét a bécsi
Boucicault (ejtsd: basszikó), Jean (Le Meingre), tudományos akadémiára hagyta, mely ezen «J5.francia hadvezér, szül. 1366., megh. az azincourti cdapttványy) kamatjait jelesebb mvek kiadására
csatában 1421.
szolgája volt János és V. Károly fordítja.
Bouet - Willaumez (ejtsd: bué vijomez), Louis
francia királyoknak 1382. Flandria ellen harcolt,
1383— 85-ig a német lovagrend soraiban küzdött Edouard, gr., francia tengernagy, szül. 1808 ápr.
a poroszok ellen 1386— 87-ig Kasztiliában talál- 24., megh. Maisons-Lafitteban 1871 szept. 10.
juk. 1396-ban pedig Eu gróf ós fényes francia Többször megfordult nyugati Afrikában s ottani
lovagcsapatok élén Zsigmond király társaságá- tartózkodását le is írta Déscription nautique des
ban Bolgárországba indult a török ellen, de a Niká- cotes comprise entre le Sénégal et l'équateur cípoly melletti csatában a lovagok szörny veresé- men (1849). 1854-ben mint ellentengernagy részt
dolgozta ki Szeget szenvedtek. MagaB. Bajazid szultán fogságába vett a krimi expedícióban, és
esett, ki óriási váltságdíj fejében megkegyelme- basztopol bombáztatásának tervét. Tengernaggyá
zett neki. Részt vett a 100 éves angol-francia há- 1865. lett. 1870-ben a Keleti-tengerbe rendelt
borúban is. V. ö. Delaville, La Francé en Orient, hajóhadat vezényelte, de sem mutatott fel sikert.
Munkái Commerce et traite des noires aux cötes
2 köt. Expédition de maréchal B. (Paris 1886)
Örse abbé. La croisade enHongrie (1862) A niká- occidentales d'Afrique (1848); Campagnes aux
polyi csatáról szóló irod. B. legrégibb életrajza a cotes occidentales d'Afrique (1850); La flotté
Livre des faits du bon messire Jean le Maingre, f rangaise et les eolonies en 1852 (1855) Batailles
Tactique supplémendit B., mely egyik kísérjétl, valószínen Cha- de térre et de mer (1855)
teaumorand Jeantól származik. Godefroy adta taire á l'usage d'une flotté cuirassée (1864).
Boufflers (ejtsd: buflersz), Stanislus, chevalierde,
ki elször a kéziratot (1620)
Jorga, Gesoh. des
francia író, szül. Nancyban 1738 máj. 31., megh.
osman. Volkes. I.
Boudin, Eugéne, francia fest, szül. Hontfleur- 1815 jan. 18. Anyja Beauvau-Craon Katalin, Szabon 1824 júl. 12., megh. Parisban 1898 aug. 8. niszló lengyel király kedvese volt. Papi pályára
Az impresszionista tájfestés egyik elfutárja, ki- szánták s kispap korában írta Aline, reine de
nek hatása különösen Claude Monet korai képein Golconde cím elbeszélését (1761), melyért Szaérezhet, A barbizoni mesterek buzdítják a festi niszló királytól 40,000 livres ajándékot kapott.
pályára s miután Le Havre város költségén Pa- B. késbb mint máltai lovag a francia hadseregrisban bevégzi mvészeti tanulmányait, beutazza ben szolgált. 1785. Senegal kormányzója lett.
egész hosszában Franciaország Ny.-i partjait, Hazatérve, szellemes modorával a társaság ketovábbá Belgium és Németalföld kikötvárosait gyencóvó lett, 1788. beválasztották az akadéés azoknak minden festi részletét megörökíti miába s 1789. a nemzetgylésbe, de 1792. emigecsetjével. Nagyszámú festményeinek egyik sike- rált s egyideig II. Frigyes Vilmos udvarában élt.
rültebb darabja, a Portrieux c. Szépmvészeti 1800-ban visszatért Parisba, ahol mint a Bibliothéque Mazarin tisztviselje fejezte be életét.
Múzeumunk modern képtárában látható.
Boudoír (franc, ejtsd: budoár), kisebb méret Összes mveit maga 1803., válogatott novelláit
ni szoba. Tulaj donkópen a háziasszony fogadó Eugéne Arze (1878), verseit pedig 0. Uzanne
szobája, melyben meghittebb látogatóit szokta (1886) adta ki. V. ö. de Croze, Le Chevalier de B.
fogadni.
et la comtesse de Sabran (1894).
Bonftba, 1. Buffo.
Boudry (ejtsd budri), kerületi székhely Neuchátel
Bougainville (ejtsd: bugenvii), a Salamon-csoport
(ettl 10 km.-nyire) svájci kantonban, a Neuchátel-tó és Reuss közelében, vasút mellett, (1900) 2187 legmagasabb és legészakibb szigete A B. -szoros
lak., szalmakalap- és posztógyártással jó borok- az angol Choiseultöl, az Albert király-szoros
kal. Marat szülhelye. Közelében Trois-Rods-nál pedig Bulcától választja el. Legmagasabb csúcsa
nagy cseppkbarlang van.
a Balbi (31 00 m.). Területe, Bukat is hozzászáBoué, Ami, francia geológus, szül. Hamburg- mítva, 10,000 km 3. Az uj -guineai német korban 1794 márc. 16., megh. Bécsben 1881 nov. 22. mányzónak van alárendelve.
Franciaországból kivándorolt család sarjadéka.
Bougainville, Louis Antoine, francia hajós,
Tanult Hamburgban, majd Genfben, Parisban, szül. Parisban 1729., megh. 1811 aug. 31. 1756—
Edinburghban ós Berlinben. 1812— 39-ig beutazta 1759-ig Kanadában volt ós részt vett a háborúban.

nak tagjává
;

;

.

;

H
;

:

;

;

;

;

;

:

;

;

;

;
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Bougralnvlllea

1763-ban hajójával a Falkland-szigeteknél járt,
azután a kormány megbízásából két hajóval, természetbúvárok, csillagáiízok és rajzolók kíséretében körülhajózta a Földet. Az volt a Földnek
elsö, francia emberektl megtett körülhajózása.
1766-ban indult el és útközben a Szamoa-szigeteket, az Uj-Hebridákat, Uj-Guineát, a Molukkokat
Ó6 Jávát érintve 1768. tért vissza. Ez utazásának

úgy

földrajzi,

mint általános irodalmi tekintetben
Description d'un voyage au-

érdekes gyümölcse

:

tourdumonde

(Paris 1771—72, 2 köt, új kiad.
1861. Németül Leipzig 1783, új kiad. 1889). B.
részt vett az amerikai szabadságharcban is.

Boag^aiüTillea Gommerson

(növj,

a Nyc-

taglnaceae család genus za, melynek 7 faja DélAmerikában honos. Tövises cserjék vagy fák. A
brazíliai B. spectabilis Willd. a melegebb vidékek egyik legszebb díszfája. Tölcséres, lilaszín
virágai megnyúlt ágakon csoportosan állanak 3
nagy, színes murvaievéltöl körülvéve.
Bougaud (ejtsd: bngó), Emilé, francia egyházi

Dijonban 1824 febr. 26., megh. 1888
nov. 7. mint lavali püspök. A jeles hitszónok és
apologéta fö müve Le christianisme et les temps
présents (5. köt, Orléans 1872—84), meljTiek
egyes kötetei 6 7 kiadást is értek. Több szent
életrajzát is megírta. Ezek közül magyarul is
megjelent Szt. Mónika, f ord. Ruschek Antal (2.
kiad. Gyr 1895) és B. Alacoque Mária Margit,
ford. Szentanmi (Spett) Gyula (Eger 1896); Szt.
Vince, ford. a pesti egyházirodalmi iskola (Budapest 1906—7, 2 köt.); továbbá A fájdalom, ford.
Szentannai Gyula (Gyoma 1889) Kereszténység
és korunk, ford. Dobos Lajos és Szentannai (Spett)
Gyula (Nagy-Várad 1881, 5 köt.). Azóta több
író,

szül.

:

—

:

:

;

kiadást ért.

Bonghton (ejtsd: bauto), George Henry, angol
fest, rajzoló és illusztrátor, szül. Norwich kör-

-

Bousruereau

vastagabb ily mszer száma, amellyel az illet
csatornán átjuthatni, a megvizsgált csatornák
átjárhatóságának, illetleg a szkület mértókét
is adja.

Bougie (ejtsd: btusO, jól megersített kikötváros és arrondissement székhelye a Carbon- és
Cavallo-fokok közt elterül B.-i öböl partján, Constantine algéri departementban, vasút mellett,
mészégetéssel, cementgyártás(1906) 17,540 lak.
sal; a szummami-völgy termékeivel: gabona-,
olajbogj'ó-, bor- és parafadugóval zött élénk kereskedéssel. Az aniíiteátnimszerüen épült város
narancs- és olajfaligeteivel és a mögötte félköralakban kiemelked Guraja-heggyel festi látványt nyújt. A hajók legtöbb védelmet a SzidiJahiai-öbölben találnak. B. a rómaiak Saldaa-ja
(a földben még számos rommaradványára bukkannak); az V.sz.-ban a vandálok, 708. az arabok
uralma alá került. A XI. sz.-ban Bedzsaja néven
\arágzó várossá lett. Az algériai kalózkodás miatt
1509. navarrai Péter foglalta el 1555. azonban
már ismét az algériai mohamedánusok birtokába
került ez id után jelentéktelen faluvá sülyedt,
míg végre 1833 okt. 2. a franciák elfoglalták
ers várrá és késbben virágzó kiköt várossá tették. V. ö. Szalvátor Lajos fherceg, B., Die Perle
Nordafrikas (Leipzig 1900).
Bongival (ejtsd: buzsivai), község Seine-et-Oise
francia departementban, a Szajna balpartján, (i906)
2385 lak., kbányákkal, a XII. sz.-ból való templommal a párisiak kedvelt kiránduló helye. Az
1870— 71-iki német-francia háború idején, nüdn
a poroszok Parist ostromolták, a poroszok B.-t is
megszállották. Az osromzárt felmenteni törekv
franciák többször intéztek timadást B. ellen.
Bougre (franc, ejtsd: bugr), szidalmazó kifejeaz «eretnek» jelenzés, a. m. ripk, gazember
tésben használt hulgarus latin szóból származik.
;

;

;

;

;

Bouguer (ejtsd: bogé), Pierre, francia matemanyékén 1833 dec. 4., megh. Londonban 1905 jan.
19. Gyermekéveit és ifjúkorát, 1860-ig, Ameri- tikus és fizikus, szül. Croisic-ban (Alsó- Bretagne)
kában Albanyban és New Yorkban tölte. Ugyan- 1698 febr. 16., megh. Parisban 1758 aug. 15. Vanott kapta elsö mvészeti kiképeztetését is.l860-ban nesban a jezsuiták kollégiumában tanult, 1735.
Parisba ment, ahol két évig tartózkodott s azután Godin, Condamin és Jussieuvel Peruba kiíldetett
végleg Londonban telepedett meg. Lágy, kissé s ott hét évig a fokmérésben vett részt. Legneveédeskés színezés és az érzelgösségtöl nem min- zetesebb felfedezései és észlelései a fémeknek hö
dig ment festményei a képírás csaknem egész okozta kitágulására, a fénytörésre és annak a látárgykörét kimerítik. Legkedveltebbek közül va- tóhatár közelében történ változására, a fény inlók: Komlógyüjtók hazatérbe (1863); Széna- tenzitására, a leveg si-ségének magasságával
való változása törvényére vonatkoznak. 1848-ban
kaszálás Bretagneban, Áhítat útközben (1866)
találta fel a héliométert. Munkái közül említenNow-englandi puritánusok istentiszteletre mennek (1867); Pásztorjelenet Bretagneban (1868); dk: Théorie de la flgure de la Térre (Paris
Tavaszi hó (1877) Németalföldi ünnep. Teher- 1749), mely még ma is becses díszm Traité du
hordók, Mézeshetek vége (1878). V. ö. A. L. navire, de sa construction et de ses mouvements
Baldry, G, H. B. (Az Art Journal karácsonyi (u. o. 1746) Entretiens snr la cause de l'inclination des orbites des planétes(u. o. 1748); Nouveau
száma, 1904).
;

;

;

pilotage (u. o. 1753, új
és Lalande-tól 1792);
Essai optique sur la gradation de la lumiére (Paris
1729, bvebben kiadta Lacaille 1760) cím mvével megalapította a fotometriát, melyet 1760.
Lambert emelt tudományos színvonalra. Életrajzát a Mémoires parisiennes 1758-iki köt. tartalmazza, megjelent Éloge de B. Fouchytól.

Boasfie (ejtsd: buasí, franc, viaszgyertya), or- traité de navigation et de
mszer, melyet leginkább a nagj'obb csa- kiadás LacaiUe-tl 1761

vosi

torna-rendszerek átjárhatóságának
céljából a

nyelcsbe, húgycsöbe

stb.

kikutatása
vezet be az

Halcsontból v. lalácozott selyemfonatokból
készülnek, hajlíthatok, tehát a vizsgálandó csatornák lefutásához alkalmazkodnak (innen is a
nevük). Alakjuk szerint különböz a nevük B.
or\'os.

:

vékonyságú
Bongaereau (ejtsd: bogró), Adolphe WiHiam,
eszköz B. a boule (franc), gombosvég. A gom- francia fest, szül. La Rochelleben 1825 nov. 30.,
bok különféle skála szerint vast^odnak és a leg- megh. 1905 aug. 18. Parisban és Rómában tafilifonne
;

(franc),

hajszálkött

;:
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Bouhélíer

Festményeinek hosszú sora gondos, sima,
tetszets kivitelükkel, érzelmes vagy érzékies
tartalmukkal, fölületes ideálizmusukkal igen népszervé tette B. nevét. A XIX. sz. legismertebb
mvészei közé tartozott. Mvei közül különösen
népszerek: A vigasztaló Szz Mária; Venus
születése Ámor és Psyché, stb.
Bouhélier (ejtsd: bueijé), Saiut-Georges de{iga.zi
nevén Stépliane Georges de B.-Lepelletier), francia költ és kritikus, Verlaine életrajzírójának
és ifjúkori barátjának a fia, szül. Rueilben, Paris
meUett 1876 máj. 19. 1897-ben alapította a Revue
naturaliste c. folyóiratot, melyben a szimbolistákkal ellentétben egy új költi irány követje lesz.
Ennek az új iránynak jellemz alaphangja a szociális, emberszeret érzések kifejezése. Leghíresebb versgyjteménye Les chants de la vie ardente (1901). Regényeiben La route nire (1900)
nult.

BouIIIon

müvében gylölséggel

szól a forradalomról. V. ö.
Gábriel, Louis XVI., le marquis de B. et Varennes (Paris 1874).
Bouílli (ejtsd bujji), francia neve a ftt húsnak,
:

mely mártás és finom fzelék

v.

kiftt tészta sze-

gélyezésével kerül a húsleves után az asztalra.
Bouillier (ejtsd: bujjié), Francisque, francia bölcsész, szül. 1813 júl. 12., megh. 1899. A filozófia
tanára volt Orléansban, Lyonban, 1865. a középiskolai oktatás ffelügyelje, 1867 óta az
Bcole normálé igazgatója volt Parisban. Mvei
közül nevezetesek Histoire et critique de la révolution cartésienne (1842. pályadíjat nyert), e mú
bvített kiadása Histoire de la phil. cartésienne
(két kötet, 1854, 3. kiadás 1868) De l'unité de
l'áme pensante et du principe vitai (1858) De la
conscience en psychologio et en morale (1872);
Du ])laisir et de la douleur (1877) L'institut et les
Latragódie du nouveau Clirist (1901); Histoire académies de province (1879) Etudes familiéres
de Lucie, flUe perdue et criminelle (1906) a natu- de psychologie et de morale (1884). Lefordította
ralizmust a páthosszal 8 a régi romantikus irány Kant mvét A vallás a tiszta ész határain belül,
érzelgösségével keveri. Szocialista drámája Le és Lortet-vel együtt Fichte mvét Útmutatás a
roi sans couronne (1906) csak kevés eladást ért. boldogságos élethez. B. a lélektani animizmus
Bouhours (ejtsd: hnvn), Dominique S.J., fran- hive, Cousin tanítványa.
;

:

:

;

;

:

;

:

;

:

:

:

cia író, szül. Parisban 1628 máj. 15., megh. u. o.
1702 máj. 27. Finom ízlés esztétikus és a nyelv-

Fmvei

Doutisztaságnak egyik bajnoka volt.
La maniére
tes sur la langue frangaise (1674)
de bien penser dans les ouvrages de l'esprit (Paris 1687). V. ö. Doncier, Le Pere B. (Paris 1886).
BoTiilhet (ejtsd: bajé), Louis Hyocinthe, francia
költ, szül. Canyban (Seine-Inté'rieure) 1822 máj.
27., megh. Rouenban 1869 jul. 18. Flaubert legbensbb barátja s Théophile Gautier-vel (1. o.)
együtt a parnasszisták költi iskolájának egyik
jeles elhimöke volt. Önálló verskötetei Festons
etastragales (1859) és Demieres chansons (1872),
melyek 1892. egy kötetben egyesítve jelentek meg
Oeuvres címen. Verses drámái Madame de Montarcy (1856) Hélón Peyron (1858); Dolorés (1862),
s fleg La conjuration d'Amboise (1866), a dikció
nemessége s a kifejezések plaszticitása által tnnek ki, de szerkezetileg gyöngék. Vígjátékainak
L'oncle Millión (1861, versben) és Faustine (1864,
prózában) alig volt sikerük. V. ö. Etienne M~ére,
L. B., son miliou, ses hérédités, l'amitié de Flau:

;

:

:

;

bert (Paris 1908).
Bouille (franc, ejtsd:

buiiy'), vámbélyegzö v.
vámcímke, amit az elvámolt árúkra ragasztanak.

Ugyanígy nevezik az

érte fizetend dijat is.
Bouilíé (ejtsd bujjé), Fravgois Claude Amour,
marquis, francia tábornok, szül. Cluzel kastélyban 1739 nov. 19., megh. Londonban 1800 nov.
14. Részt vett a hétéves háborúban. 1768-ban
Guadeloupe sziget és Martinique kormányzója és
az összes csapatok fvezére lett Nyugat-Indiában és 1778— 82-ig több szigetet, mint Saint Domingót, Tabagót, St. Eustachet, szállott meg.
XVI. Lajos szökési tervébe be volt avatva és mindent elkövetett, hogy az sikerüljön. A király elfogatása után osztrák Németalföldre menekült.
Ezóta mint halálra itélt emigráns Koblenzben,
majd Pillnitzben élt. Azután III. Gusztáv svéd
király s utóbb Gondé herceg szolgálatában álfran^aise
lott. A Mémoires sur la révolution
(angolul London 1797 franc. 1801 s 1859) clmü
:

;

Bouillon

(franc.) a.

m. hüslé, a hús tápláló

—

részeinek folyadék alakjában való kivonata.
B.
jelent még aranyozott ezüst, tiszta ezüst v. egyéb
aranyozott fémsodronyból készített fürtszerú tekercset, melyet bojtokra, rojtokra, egyes hadseregekben a vállrojtra stb.-re alkalmaznak. Seregünkben a tiszti kardbojtokra is aranyos B.- okát
szoktak alkalmazni. Franciaországban a közepes rangú vendégfogadók neve is B.
B.-táhla,
húsleveskivonat szilárd állapotban, mely utazás
közben forró vízben feloldva különösen alkalmas a húsleves pótlására.
Bouillon (ejtsd: bujon), 1. város Luxembourg
bolga tartományban, Neufchateau arrondissementban, a Semoy partján, festi környéken,
vasút mellett, (1900) 2623 lak., br- és vasárúkészítéssel várral, amely B. Gottfried tulajdona
volt; most börtönül szolgál és kbányákkal.
2. B., herEgykor B. hercegség fvárosa volt.
cegség; nevét a IX. sz.-ból említik elször. Területe: 375 km«. B. Gottfried, az els ker. hadjárat vezére 1095. Liége (Lüttich) püspökének zálogosította el. 1482-ben a La Marék családból való
Vilmos gróf elvette. 1521-bcn V. Károly a püspökségnek visszaadta. 1591-ben Latour d'Auvergne
Henrik nyerte el e családnak maradt birtokában, míg 1793. Franciaország el nem foglalta.
1816-ban a németalföldiek királyának fenható-

—

;

—

;

sága alatt Rohan-Monbazon hercege kapta meg,
aki 1821. tulajdonjogát a németalföldieknek eladta. 1830 óta Belgiumé. V. ö. Ozeray, Hist. do
pays, cháteau et ville de B. (Luxemburg 1827).
Bomüon,Gottfried, Alsó-Lotaringia hercege ós
1099— 1110-ig jeruzsálemi király, II. Eusztách
boulognei gróf fia, szül. 1061., megh. Jeruzsálemben 1110 júl. 18. Nagybátyja, Púpos Gottfried
lotaringiai herceg halála után (1076) a hercegség
reá szállott. Midn 1095. a keresztes hadjárat
eszméje a nyugati világot felvillanyozta, a hitbuzgó B. is feltzte a kereszt jelét és 1096 tavaszán Eusztách és Balduin testvéreivel, nünt a
csekély számú német lovagok vezére a francia

:

—
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keresztes hadakhoz csatlakozott, melyek azután
hazánk dunántúli részét derékon átvágva, Zimonynak tartottak. Könj-^'es Kálmán, aki a féktelen, rendezetlen elöcsapatokat kénytelen volt
Mosonnál széjjelverni, a derékhad vezéreivel és
B. Gottfrieddal 1096 szept. Pannonhalmán szerzdést kötött, melynek értelmében a keresztes had
békén átvonulhatott. A középkori krónikások sok
mende-mondát meséltek B. viselt dolgairól és az
I. keresztes hadjárat vezérének mondták. A valóságban azonban a világi haszonleséstl ment,
aszketikus fértiii tekintélye csak akkor emelkedett a keresztesek szemében, midn már a szent
város közelébe értek. Dönt részt vett Jeruzsálem meg^-í vasában, és 1099 júl. 23. a nagyok által Jeruzsálem királyává választatott. Ámbár B.
a koronát elutasította, nem akan'án oly helyen
koronát viselni, ahol az Üdvözít töviskoronát viselt, a trónt mégis elfogadta. Rendesen a szent
sír rzjének címeztette magát. Uralkodását megzavarta az egyiptomi szultán betörése, kit azonban Askalon mezején kis hadával fényesen megszalasztott. Hadakozás meg ájtatoskodás között
folytak le hátralev évei is. A királyság szervezésére kevés gondot fordított, a nevével kapcsolatba hozott tön'énygjüjtemény (Assises) utódaitól ered. Hívei a szent sir szomszédságában he-

lyezték örök nyugalomra, Tasso a Megszabadított

Jeruzsálem- ben halhatatlanná

tette.

IrotlnJom. Sybel Henrik volt az els, ki B. életrajzát a sok
legendától megtisztította. Gesch. des I. Kreuzzugs, 2. kiad.
1881: Monnier, G. de B. et les assises de Jerusalem, Paris
1874: Vétault, G. de B., 1874: Proböse, G. von B., 1878;
Kugler, Gesch. der Kreuzzüge (Oncken, Gesch. in Eínzelndarstellungen) : V. ö. a keresztes hadjáratokról és a jeruzsá-

lemi királyságról (1. o.) szóló munkákat. Pauler Gy..
maív.ir nemzet története. I. 254 9 köv. 1.

.\

Bouiliotte, kártyajáték, l. Brelan.
Booilly (ejtsd: buiiyi), Jeati J^icolas, francia író
és pedagógus, szül. La Coudrayben, Tours mellett. 1763 jan. 24.. megh. Parisban 1842 ápr. 14.
A forradalom idején többféle hivatalt viselt s a
népoktatás újjászer%'ezé3e körül nagy érdemeket
szerzett. Mint költót ersen moralizáló hajlam
és nekünk émelyg szentimentalizmus jellemzi.

Hazánkban sem

volt

ismeretlen.

Legjele.sebb

drámai müve a L'abbé de l'Épée (1803) Kotzebue
német átdolgozása nyomán készült háromféle
:

fordításban

ben

ma

is

is bejárta színpadjainkat
kedvelt iskolai olvasmány

s eredeti;

egj^ ope-
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Boixlainvilliers (ejtsd: buieHviUyé), Henry gi'óf,
francia történetíró, szül. St. Saireben 1658okt. 11 .,
megh. 1722 jan. 23. Számos és szellemes müveiben
rajongott a hbériség fénykoráért s a feudalizmust
tartotta az emberi elme legbámulandóbb vívmányának és a legszabadehübb kormányrendszer-

Mvei

közül említendk Histoirede l ancien
1727, 3 k.) Abrégé
chronologique de 1 liistoire de Francé (1 733, 3 köt.
Histoire de la pairie de Francé et du parlement de
Paris (London 1753, 2 köt.) État de la Francé
nek.

:

gouvemement de Francé (Hága

:

'

)

;

(Haag

1727).

Botilanger (ejtsd: buiaáasé), Georges Ernest Jean
Marié, francia tábornok és politikus, szül. Rennes-ben 1837 ápr. 19., megh. mint öngyilkos 1891
szept. 30. Ixelles-ben Brüsszel mellett.

186-ban

az 1859-ilá olasz háborúban Turbigo-nál súlyosan megsebesült. 1860-ban részt
vett a kinai expedícióban. 1864-ben visszatért
Franciaországba s 1867. a st.-cyr-i iskola tanárává nevezték ki, 1870 nov. pedig a 113. sorezred parancsnoka lett Parisban, mely ezred élén
kirohanás alkalmával megint megsebesült. 1871 ben alezi'edessé léptették el. azután részt vett a
commune leveretésében. 1874-ben ezredessé lett.
1882-ben a hadügyoninisztériumba került, ahol
a katonai iskolák javításán buzgólkodott. 1884ben a timiszi hadsereg parancsnokává nevezték ki,
de nemsokára állásától felmentették.
Sértett önérzete és nagj-ravágyó lelke ekkor a
radikális párt táborába hajtotta, mely kieszközölte, hogy Freycinet miniszterelnök 1886. B.-ra
bizta a "hadügyi tárcát. Ez állásban Aumale
herceget Parisból számzte, noha azeltt (1880)
alázatos levelekben keg>'éért esedezett. Vetély-

hadnagy

lett s

társait és ellenfeleit állásaikról eltávolította

; így
Saussure tábornokot. Paris kormányzóját is lemondásra birta, és ügyesen értett ahhoz, hogy
a «gloire» és a orevanchea-féle frázisókkal a
párisiak rokonszenvét megnyerje. Ahánj-szor a
Longchamps-on, hadi szemlén, délceg, fekete paripáján mutatkozott, a közönség lelkes éljenzésbe
tört ki. Egész Paris énekelte Paiüus népénekes
nótáját a «brave général»-ról, míg Jules Fény
B.-t ctSaint-Amaud de caféchantant»-nak bélyegezte. A párisi nép, ki divatból, ki meggj'zödésbl, ki elégületlenségbl, már szinte térdre borult
az új bálvány eltt, mint aki a németeken majd
bosszút áll Sedanért. A Goblet-kabinet lemondásakor neki is le kellett mondani, mire a Rouvier-

szövegkönyvét Fanehont (1803) ugyancsak
Kotzebue nyomán Rumi dolgozta át magyarra
Contes á ma kormány új hadügj- minisztere, Ferron, B.-ot 1887.
Hárfá.'íleány címen. Ifjúsági iratai
ftlle(1809) és Conseils á ma flUe (1811). Magyarul hadtestparancsnokká nevezte ki Clermont-Fermegjelentek Uj elbeszélései gyönge gyermekek randba. A kis vidéki városba számzött B. bosszú
számára (névtelen fordítás. Pest 1883) és Elbe- meg a hatalom után való vág>'ból politikai üzelszélései Fekete Józsefné Szabó Ida fordításában mekbe keveredett, amiért elször a tényleges
(2 köt., u. 0. 1862). Életirója Carré de Busserollea szolgálattól felmentették, késbb pedig a minisztertanács 8 a fegyelmi bizottság javaslata alap(Tours 1875).
Booin (ejtsd: buen). Sziget Franciaország Ny.-i ján a katonaság kötelékébl végképen elbocsápartján ,Vendée départementban, Bourganeuf-öböl tották. B. ós hívei, a «Boulange»-párt. köztük
szélén, a Dain és FaiUeron torkolata közt. Erede- Rochefort, Dérouléde, Laguerre, Naquet. Dillon
tileg csekély kiterjedés mészszikla, lassanként a felvették az odavetett keztyüt s a Cocarde cím
vizek kiszáradása folytán 3000 ha.-nyi területvé új pártlapban a romlott és megvesztegetett kalett, amelynek termékeny földjén 2718 ember mara feloszlatását és az alkotmány ^e^^zióját
lakik, nagyobbára a régi sziklán álló B. község- sürgették.
Az akkor megalakult párt, a Comitó rópubliben és földmívelésen kí\'ül osztrigatenyésztéssel,
cain de protestation nationale mindent elkövetett,
halászattal és sófzéssel foglalkozik.
rai

:

:

:

:

Rémi Say^

LexScona.
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B. a kamai'ában helyet nyerjen. A néptömeg
üdvrivalgással fogadta nagy pénzösszegeket kapott (egyedül Uzés hercegntl 3 millió frankot),
és márc. 25. Aisne départementban valóban képviselnek választatott, ápr. 8. pedig Nord-département bizta reá a mandátumot. Jún. 4. B. a kamarában az alkotmány revízióját hozta javaslatba, melynek értelmében a köztársaság elnökét
maguk a polgárok válasszák. A javaslatot ugyan
elvetették, de az uralkodó köztársasági pártot
már nagy veszély fenyegette. Ez okból az 1889.
márc. kinevezett új minisztérium, melyben az erélyes Constansnak jutott a belügyi tárca, legott elhatározta, hogy B.-t és társait a köztársaság fennállása ellen sztt üzelmek miatt a szenátus eltt
bevádolja. Constans, kinek legfbb óhaja arra irányult, hogy B. külföldre távozzék, kém által arról
értesíté B.-t, hogy a kormány az elfogatását tervezi, mely hírre B. csakugyan Brüsszelbe menekült (ápr. 8.), ahonnan Londonba távozott. Szökése
politikai hiba volt, melyet a kormány ügyesen
kiaknázott. A port folytatták és kiderítették,
hogy B. minisztersége idején az állam pénztárából ki nem deríthet célokra 242,0(X) frankot költött. Erre a szenátus aug. 14. 195 szavazattal 5 ellenében B.-t, Dillon-t és Roehefort-t in contumaciam egy megersített helyre való számzetésre
Ítélte el. Ezóta B. pártja a községi és késbb a képviselválasztásoknál nagy vereségeket szenve-

hogy

;

—
Boulay de

Boulevard
la

Meurthe

(ejtsd:

buié do la mört),

Antoine Jacqties Claude Joseph, gróf, francia
államférfiú, szül. Chaumouzeyben 1761 febr. 19.,
megh. Parisban 1840 febr. 2. 1783 óta államügyész volt, lángoló hévvel csatlakozott a forradalomhoz, 1792. pedig beállt önkéntesnek. Thermidor 9. után a polgári törvényszék elnöke, majd
közvádlója lett Nancy ban 1797. pedig az ötszázak tanácsába választották, melyben mint az ú. n.
alkotmányos középpártnak vezére a brumaire
18-iki államcsínyt pártolta; ebben a szellemben
írta 1779. Essai sur les causes qui en 1649. amenérent en Angleterre l'établissement de la république cím mvét is. L Napóleon alatt az államtanács egyik osztályának elnöke volt és nagy
része volt a Code civil szerkesztésében. 1813-ban
pedig a császár gróffá emelte. A «száz nap» idején
(1815) Cambacórés-vel az igazságügyet vezette. A
Waterlooi csata után hasztalanul szólalt fel a törvényhozó testületben IL Napóleon érdekében. A
második restauráció után Németországba kellett
1.

;

távoznia, de már 1819. visszatérhetett. Politikai
és történeti mvei között a Tableau des régnes de
Charles IL et de Jacques IL cím a legnevezetesebb (Bruxelles 1 818, 2- köt.) ezenkívül Irta még
Bourrienne et ses erreurs volontaires et involontaires-t (Paris 1830, 2. köt.
németül Leipzig
;

;

1830).

2. B., Henry,franGÍa államférfiú, az elbbinek
Ót magát Montmartre-ban megválasztották fia, született Parisban 1797 júl.l5., megh. u. o.
ugyan képviselnek, de a választást a kamara 1858 nov. 24. 1837— 48-ig képvisel ésegyideig
megsemmisítette. B. erre 1889. Jersey szigeten Seine département ftaná(!sának tagja s a párisi
telepedett meg és 1890 máj. 15. kislelken a párt- nemzetrség parancsnoka volt. B. létesítette az
vezérségrl lemondott. Kedvesének, Bonnemain els menedékházakat (salles d'asyle), 1848. a nemasszonynak halála nagyon érzékenyen sújtotta zeti gyülekezetben a mérsékelt köztársasági pártanyagilag is. Nem bizván a jöv esélyeiben, Bonne- tal szavazott és 1849 jan. 20. alelnöknek választotmain asszony sírján az ixellesi temetben (Brüsszel ták. Az 1851 dec. 3. államcsíny után szenátor lett.
mellett) pisztollyal véget vetett életének. -Boulder (ejtsd: bauider), az ugyan ily ne\'ü countj^
Régebbi beszédei 1888. jelentek meg Les discours székhelye Colorado amerikai államban, a Rocky
du général B. címen. B. sugalmazta a Barthólémy Mountains K.-i lábánál, vasút mellett, (1900) 6150
Hippolite hadi írónak tulajdonított: L'invasion lak., ezüst és aranyércbányákkal 1877. alapított
allemande e. munkát (3 köt. 1888—90), melyet állami egyetemmel, amelynek 1907. 133 tanára
Armand és Singer fordítottak le németre (Deutsch- és 961 hallgatója volt.
Boulder-CIay (geoiog.) elnevezésen Nagylands Feldzug gegen Frankreich, Wien 1888). V,
ö. Buhemann, General B. (Berlin 1887)
Chin- briíannia és Észak-Amerika pleisztocén rétegsocholle, Général B. (1889); Verly, Le général B. rában azokat a kavicsos agyagokat értjük, ame(Paris 189.3).
lyek a pleisztocén jégkorszakaiban a jégárak elBoulangerit (4sv.), ólom-antimonszulfld
nyomulásakor fenékmorénák gyanánt keletkez(öPbS.SbjSa),
tek. A B. kemény agyag, a benne lev kavicsok
rombos rendszer, ersen rostozott oszlopokat al- jellemzen karcoltak a jégár mködése következkot, rendesen íinomszemcséjü v. rostos halmazok. tében. Nagybritanniában megkülönböztetik az
Feketés ólomszürke. Lelhelyei: Moliéres (Dél- els jégkorszak fenékmorénáit louer B. néven s
Franciaország), Przibram (Cseliország),Nercsinszk a második jégkorszakbelit upper B. néven. Né(Ural) stb.
metországban ezeknek a rétegeknek a « GeschieBoulangisták (Boulange, Boulangistes) cím- belehmn felel meg.
mel illették azt a francia politikai pártot, mely
Bonle vagy Boulle-téle bútoroknak nevezik a
1888-90. Boulanger (1. o.) tábornok körül csopor- berakott (1. 1. és 3. ábra) békateknvel, v. sárgatosult azzal a programmal, hogy az alkotmányt rézzel díszített, XIV, Lajos korabeli francia bútorevideálni kell, az elnökséget ós szenátust pedig rokat, milyeneket Boulle (1. 0.) készített elször,
el kell törülni. Miután Boulanger 1890 máj. 15. a L. még Berakott munka.
pártvezérségtl visszalépett, hívei Laguerre, LaiBoulevard (franc, ejtsd: bulvár, ném. Bollsant és mások vezetése alatt ((köztársasági szocia- tverkj.y&lBkmely várost körülvev védgát. Mikor
lista-revizionista szövetség)) c. alatt tömörültek, a városok régi falaikon túl terjeszkedtek, akkor
de ez a párt késbb beleolvadt a független szocia- a B.-okat mint fölöslegeseket lerombolták, gátjuk

dett.

:

;

;

lista pártba.

Boulay

(ejtsd

földjével az árkot betöltötték, így keletkeztí'k töb:

buié),

1.

Bolchm.

bek között Paris híres B.-jai vagyis a belvárost

:

—
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Boulogne-sur-Mer

körtilvevö, fákkal beültetett széles körutak, vala- alatt 2 miUió frankot fordít szépítésére. Ma a B.
igen kellemes és ániyékos park, amelynek szépmint a német városok aRinga-jei is.
BoalevaTd-forgalom, a párisi tzsdei forga- ségét rétek, tavak (Lae inférieur, Lac supérieur,
lomnak az a része, moly az esti órákban a tózsde Lac des Patineurs stb.), vízesések (Gnmde Casbezárása után a boulevardokon folyik le. Ez tu- cade 14 m.), csinos kilátást nyújtó mesterséges
lajdonképen c^siik a tózsde-üzérek magán összejö- halmok iButte Mortemart), sétautak (160 km. hoszvetele és az itt kötött ügyletek nem hivatalos jel- szuságban), szökkutak emelik. A párisi elkel
legek ép úgy, mint pl. a budapesti magánforga- világnak kedvelt sétahelye a B.-nek a tavak
körüli része (Fairé le tour du lac), újabban pedig
lomban (1. 0., a tózsdekávéházban) kötöttek.
Boulle, 1. ^náre, párisi könyvköt 1500 körül, Longchamp (Aller á Longchamp). A B.-ben számetszett és préselt brbl készítette még egészen mos kávéház és vendégl nyújt üdülést a kifáradt
sétálóknak. Benne van továbbá az 1859—60. részcsúcsíves ízlés könyv-tábláit.
vénytársaság által alakított állatkert, a Jardln
2. ByAndré CAaWes, XIV. Lajos franciakirály
híres asztalos- mvésze, szül. Parisban 1642., d'acdimatation. akváriummal, a Hippodrome de
megh. 1732. Mvészi hajlamai dacára atyja kíván- Longchamp és Champ de eourses d'Auteuil uevü
sága szeiint asztalosmesterséget tanult. De a lóversenyterek, végiíl Paris vái'osának 3 nagy
mesterséget a mvészettel egyesíteni iparkodott faiskolája.
BoTÜognei ló, 1. Boulonnais.
és ktüönbözó színes fákból berakott munkákat
Boulogne-sur-Her (ejtsd buiony síUr mer), arronkészített. 1672-ben XIV. Lajos udvari asztalosa
(ébéniste) lett. Bútorokon kívül bronzokat is ké- dissement székhelye ée fontos kereskedelmi kiszített, elssorban világító testeket ós bútor\-asa- köt Pas-de-Calais francia départementben, a La
:

1.

ábra. Boale-munka.

2.

ábra. Boole-munka.

Különös súlyt helyezett a bútorok szobrászati Manche-csatorna partján és a Liane torkolatánál
díszére. A drága fából készített bútor felszínét vasút mellett, (i906) 51,201 lakossal, gazdag terlást.

békateknövel, elefántcsonttal, vörös v. sárga- mészetrajzi, archeológiai, etnográfiai múzeum
rézzel, ezüsttel rakta ki, s arabeszkjeinek könuyü mai, képtárral, nyilvános könyvtái-ral (70,000
lendületes formái mindig eredetiek és mvészie- kötet és 450 kézirat) és botanikus kerttel. Iparosai
sek. A hü'essé vált s drága B.-bútorok készítését fképen vászonszövéssel, paszománt-készítéssel
sörgyártással, olajpréseléesel, vasöntéssel, hajó
fiai foljtatták.
Boullier (ejtsd baiiyé), Auguste, francia történet- építéssel, márvány-faragással, kocsigyártáasal
író, sztü. Roanneban 1833 febr. 22., nagy uta- érctollkészltésselstb., végül élénk halászattal fog
zásokat tett és 1869 - 75. képvisel volt. Fbb lalkoznak. B. alsó és fels városra oszlik; az utóbbi
mvei Essai sur l'histoire de la civilisation en rendetlenül épült szépek azonban a sétaterei ós
Italie Lee barbares (1861); Origine et formation gyönyör a kilátás belle. Az alsó város rendesebde l'État de l'Église (1865) L'lle de Sardaigne ben épült ebben van a kiköt, a pompás tengeri
fürdintézet, a városháza, a XIII. sz.-ból való r^i
(1865) Études de politiqne et d'histoire étrangéres
:

;

:

:

;

;

;

Allemagne, Turquie,

Italie (1870); L'art vénitien

Emmanuel et Mazzini
Boulogne, Jean de, 1. Bologna.

(1879)

;

Victor

erd

(1885).

erd, hatalmas nagy Notre-Dame templom kriptája igen régi, benne egy madonnával, amelyhez
még mindig búcsút járnak a városon kivül a
római világító torony maradványa, a Tour d'Odre
és az I. Napóleon által egybevont tábor emlékére
100 m.-nél magasabb sziklafalon fölállított, 49 m.
magas márványoszlop a császár bronzszobrával. B.
kikötje az Angolország^al folytatott, továbbá az
:

;

(Bois de Boulogne), Paris
Ny.-i oldalán, a Szajna ée a párisi erdítmények
közt fekv, 873 ha. terület park. A francia királyok ez egykori vadászterületét, egy késbben
kopár, puszta helyet, Napóleon 1852-ben Paris
városának ajándékozta oly feltétellel, hogy 4 év arany- és ezüsttel való kereskedésre nézve legfon-

Boulognei

40*

;

BouIogne-sur-Seine

;
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tosabb kiköt. Brightonnal, Folkestonenal, Doverral és Londonnal rendes hajó-összeköttetése van.
Árúforgalmának értékét (1908-ban 15.672,000 st.
font) tekintve, a francia kikötök közt a 6. helyet
foglalja el. A bevitel f ö cikkei nyerstermékek
a kivitelé selyem-, pamutszövetek, posztó, br,
börtárgyak, órák és cukor. 1908-ban érkezett 2865
tengeri hajó 1.826,127 és távozott 2872, 1.812,282
t. tartalommal. B. állítólag Bouillon Gottfriednak,
Flandriai Balduinnak, Alfréd de Mu8setnek(megh.
1857) Sainte-Beu vének (megh. 1869), Sauvage
hajóépít mérnöknek és Jauner orvosnak szülvárosa e két utóbbinak emlékszobrot is állítottak. B. a rómaiak idejében Bononia. Attila 451.
hiába ostromolta. A normannok 882. elpusztították. A X. sz.-ban külön grófságnak, Boulonnaisnak lett székhelyévé. XI. Lajos 1477. a francia
koronához csatolta. 1544-ben az angolok elfoglalták, de már 1550. visszakerült a franciák birtokába, l. Napóleon az Angolország elleni hadi
készületek középpontjává választotta 1840. pedig
célja volt Napóleon Lajos herceg elhiíjázott expedíciójának. V. ö. Joanne, B. et Berek (Paris 1889).
Boulogne-sur-Seine (ejtsd buiony szUr széa), község Seine département St. Denis arrondissementjában, a Szajna jobbpartján, St. Cloud-val szemben, vasút mellett, (1906) 49,969 lak., számos mosóintézettel, fémárú-, bútor-, szappan- és illatszergyártással számos nyaralóval, a XIV. sz.-ban
:

:

:

;

Mária-templommal, amely a Boulognesur-Mer-inek utánzata és amelyi'l a város mostani nevét kapta (azeltt Menus-lés-St. Cloudnak
hívták). Határában van a Boulognei erd (1. 0.).
Boulonnais (ejtsd :buionné), egykori francia grófság a Fays Reconquis, Artois, Ponthieu és a La
Manche közt. Önálló grófsággá 882-ben lett ez
önállóságának Flandria grófjai vetettek véget
1430-ban; 1477-ben pedig a francia koronához
került. Helyén ma Boulogne és MontreuiI arrondissementok nagyobb része áll.
Boulonnais, nehéz francia igás ló, amelyet északi Franciaországban tenyésztenek. Feje
aránylag kicsi, de széles, nyaka vastag és rövid,
szre durva, marja nyomott, lapockája egyenes,
háta kissé mély, szügye ers, mellkasa mélyen
fekszik. Már 18 hónapos korában használható.
Magassága 170 cm. körül. Színe változó, többalapított

;

nyire szürke és vörösderes.

Boolou, Le,

(ejtsd:

lö

buiu),

közsóg Pyréuées

Orientales francia départementban, Céret (ettl 9
km.-nyire) arrondissementban, a Tech balpartján,
vasút mellett, (i906) 2045 lak., parafadugókészítéssel. 1793-ban Dugommier fényes gyzelmet aratott itt a spanyolokon. V2 órányira DK. felé van
Saint Martin de F'enouille 17"-os ásványvízforrással, kis fürdvel.

Boiílton

(ejtsd

:

böiten),

Motthew, angol mecha-

nikus, szül. 1728 szopt. 3. Birminghamban, megh.
1809 aug. 17. a Soho melletti Handsworthban.
Atyja halála után átvette annak ércmárúgyárát,
melyet jelentékenyen megnagyobbított. 1 762 óta
az általa Soho mellett (Birminghamtói egy órányira) vásárolt réten egy 14,000 lakosú gyárváros keletkezett. Ö szállította az ai'anyozott gipsztárgyakat is, melyeket a divat ersen felkapott
és 1773 óta a mechanikai eljárással készített

Bourbaki

olajfostményutánzatokat is. Próbálkozott a gözgépgyártással is, ez azonban mindaddig nem sikerült neki, míg James Wattal (1769) nem egyesült. Egyesülés után az
gyára szállította a legtöbb javított gzgépet és 1800-tól kezdve fiai a
gyártást tovább folytatták. 1788-ban készített B.
egy gzüzem pénzvert olyan sajtológépekkel,
melyek közül mindegyik 70— 90 pénzdarabot sajtolt percenként. Ezáltal az egész pénzverés teljes
átalakulást nyert. 1797-ben létesített B. Smetwikben egy nagy vasöntdét. Életi'ajzát Smües

meg 1865. Londonban.
Bounties (ang., ejtsd: bauQtiz)

írta

:

;

—

jutalom
és

;

a. m. prémium,
különösen a kiviteli jutalom, 1. Kivitel

Vám.
Bounty

24 szigetkébl és szü^tbl
gyakran látogatott szigetcsoport a Csendes-óceánban, 640 km.-re UjZéland D.-i szigetétl ez utóbbihoz tartozik is.
1788 szept. 19. Bligh, a B. kapitánya fedezte föl.
Bouquet (franc, ejtsd: búké) a. m. virágbokréta, csokor B.-nak nevezik továbbá a bor illatát V. zamatját is.
Bouquet (ejtsd: búké), 1. Dom Martin, francia
(ejtsd: baunti),

álló lakatlan, de fókáktól

;

;

történeti

kútfgyüjt

és editor, szül. Amiensban

1685 jan. 6., megh. Parisban 1754 ápr. 6. Belépett
a bencések rendjébe és könyvtámoka lett a saintgermain-de-prési apátságnak. Állásáról azonban
lemondott, hogy kizárólag a tudománynak szentelhesse életét. B. sok évi kutatásainak gyümölcse
a Scriptores rerum gallicarum et francicarum c.
kútfgyüjtemény, melyhez Colbert megbízásából
fogott és melybl 1738— 52-ig 8 kötet jelent meg.
Az akadémia folytatta a gyjteményt s 1894-ig
23-ra terjedt a kötetek száma. 1893 óta Delisle
Léop. vezetésével új kiadás jelenik meg.
2, B., Jean Glaude, francia matematikus, szül.
Morteauban (Doubs) 1819 szept. 7., megh. Parisban 1885 szept. 9. Áz Bcolo normáléban tanult, s
1843-ban a matematikai tudományok doktora lett.
Miután több líceumban tanított, 1870-ben a Sorbonneban a kísérleti mechanika tanára lett, utóbb
(1874—84) mint Sen'et helyettese a differenciálés integrál-számítást adta el, de csak élete utolsó
hónapjaiban helyezték át erre a tanszékre. 1875
óta a párisi tud. akadémia tagja volt. Mint tudós,
Cauchynak egyik legkiválóbb tanítványa Briotval együtt készített számos függvénytani dolgozatával megmutatta, hogy mily termékenyek voltak Cauchynak e tárgyra vonatkozó eszméi.
müvei Théorie des f onctions doublement périodiques (Paris 1859) ós Théorie des fonctions elUptiques (u. 0. 1875), melyeket Briot-val együtt írt.
Bouquin (franc, ejtsd: buken) a. m. vén bak
(gúnyszó) régi könyv bouquineur, könyvmoly
houquiniste, antiquárius, ócskakönyv-keresked,
különösen Parisban a Szajna partján áruló
;

F

:

;

;

antiquáriusok.
BouTba.ki, CJiarles Denis Sauter, francia tábornok, szül. Pauban 1816 ápr. 22., megh. 1897 szept.
22. Bayonne melletti kastélyában. 1836-ban mint
hadnagy lépett egy zuáv-ezredbe és többnyire
Algériában szolgált. A krimi háborúban az Alma
s Inkjerman mellett vívott csatákban ós Malakov ostrománál, az 1859-iki hadjáratban pedig
Solf erinónál tnt ki. Az 1870— 71-iki német há-

;

—

Bourbon

;:

:

Bourbon

629

— Az

vagyis a Vendme-ág B. Jakabtól.

borúban a császári gárdát vezérelte, melynek élén
részt vett az aug. 1 i., 16. és 18. Metz környékén
vívott csatákban ezek lezajlása után Bazaine-nel
együtt Metzbe szorult. Okt. elején a porosz király

(1527).

Eugénie császárnét kereste fel
Chislehurstben, hog>' vele a béke iránt alkudozzék. Célt nem érvén, visszatéit és Gambetta megbízásából az ú. n. északi hadsereget szerv'ezte
ezután keletre küldték, hog>' a Belfort-ot osti-omló
németek összeköttetését a Rajnával megszakítsa.
Azonban a Lisaine mellett vívott csatában (1871
jan. 15—17.) Werder tábornok megállította, s hírét vévén, hogy Manteuffel hadteste közeledik,
visszavonult. Felismervén, hogy az ö kiéhezett és
elcsigázott hadserege további eÜenállásra képtelen
és attól tartván, hogy öt is árulónak fogják tekinteni, pisztolylövéssel akart életének véget vetni
(jan. 27). Felépülvén, 1871 júl. havában a 6., 1873.
pedig a 14.hadtest parancsnokságát kapta. 1 883-ban
rendelkezési állapotba helyezték.V. ö. Le général
B. pai' un de ses aneiens officiers d'ordonnance
(Paris 1885) ; Grandin, Le général B. (u. o. 1898)
de Piépage, Le coup de gráce (u. o. 1906) Etude
sur la campagne du général B. dans l'Est (u. o.

Gondé hercege (1. Gondé); másik öccse Károly bibomok, aki 1589. X. Károly néven király volt rö-

;

engedebuével

;

;

1910).

Bourbon, több város neve Franciaországban.
B.-Lancy, város Saóne-et-Loire francia département ChároUes (ettl 53 km.-nyire) arrondisseikm.-re a Loire jobbpartjától, vasút
mentban,
mellett, (i906) 4715 lak., részben a XI. sz.-ból való
Saint Xazaire templommal, Aligre marquis és neje
(kiknek emlékszobrot is állítottak) által alapított
szép nagy kórházzal, római régiségekkel és a
rómaiak" ideje óta látogatott fürdvel (a kéntartalmú források hmérséklete 41— 56«C.), amelyet
reimiatizmus, skrofula és brbetegségek ellen
használnak.
2. B. L' Archanibaud, város Allier
francia départementban, Moulins (ettl 26 km.nyire) arrondissementban, a Bourges partján, kies
vidéken, vasút mellett, (i906) 3897 lak. E helyet
már a rómaiak idejében Aquae Bormonis, helyesebben Borvonis néven ismerték. A középkorban
B.-nais urainak, a késbbi B. hercegeknek a XIII.
1

3—

—

sz.-ban épült erdített kastélya itt volt, két igen
értékes kápolnával; 1793. ezt földúlták s csak
nég>- tornya maradt meg, amelyek egyikét (a XV.
sz.-ból) Quiquengrognenak hívják. B.-nak egy
meleg (51") és egy hideg (120) ásványvízforrása
van, amelyeket sikerrel használnak reumatizmus,
skrofnla. br- és csontbajok, továbbá nehezen
g>'ógyuló sebek ellen.

Réunion.
srégi, a Capet (Capétiens) francia királyi családdal rokon fúri, ill.kii-ályi család, mely jelenleg is több ágban virágzik.
Ósatyja Adhémar, 910 körül élt. A legrégibb ág
utolsó ni sarját, a gazdag Beatrixot 1272. nül
vette Róbert clermonti herceg, IX. Lajos király
legifj. fla, aki a B. nevet is felvette. Róbert fia, I.
fiaitól
I^ajos, 1327. a hercegi rangot kapta és az
származik az idsb és ifjabb éig. Az idsebb ág
tagjai közül többen a 100 éves háborúban tntek
ki Péter beaujeui gr. VIII. Károly kiskorúsága
idején régens volt. Leánya, Zsuzsanna, B. Károly
connétabtenak (1. o.)lett a neje, akit 1523. hercegEíburbon,

lle,

Bourbon

(ejtsd

1.
:

bnrbón),

st-gétl megfosztottak.

Beime

kihalt az

id.

ifj.

grófjától (I. Lajoe herceg harmadik fiától)
származott. B. Antal házassága révén 1548. Navarra királyi trónjára emelkedett. Öccse : Lajos,

Marche

vid ideig. Antal fla, Henrik, aValois<'salád kihalta
után 1589. hasonlóan király lett (1. IV. Henrik)
utódai 1792-ig és 1814— 30-ig uralkodtak Franciaország fölött B. Fülöp (V.) a spanyol koronát
nyerte eUí7lS), mely most is a család birtokában
van. Oldalágak uralkodtak még Nápoly és Szicília
(1735— 1860), tov. Parma ésPiacenza hercegségek
(1748—1859) fölött. A francia kir. fág X. Károly
Henrik, Chambord grófjában
(1. 0.) unokájában
1883 aug. 24. kihalt, amidn a B. trónigényei a rokon Orléans-családra szálltak, mely XIV. Lajos
öccsétl, Orléansi Fülöptl származik. V. ö. La
Mre, HistoiredesDucs de B. (1860-1868, 3 köt.);
Achaintre, Histoire chronologique et généalogique de la maison royale de B. (1825, 2 köt);
Dussieiix, Généalogie de la maison de B. (2. kiadás 1872) Bingham. The marriages of tlie Bourbons (London 1889, 2 köt.) Depeyre. Les ducs de
;

:

;

;

B. (Paris 1897).
A B.-család jelenleg két föágazatra oszlik a
B.- Anjou vagyis a spanyol és a B.-Orléans vagyis
a francia ágazatra.
A) A B.- Anjou ágazat ismét megoszlik a kö:

vetkez ágakra
I. A spanyol királyi ág, amelynek két elágazása van: 1. A karlista ág: feje Jaime (Jakab)
madridi herceg, szüL 1870 jún. 27., fia Garlos (Károly) madridi hercegnek (szül. 1848 márc. 30.,
megh. 1909 júl. 18) Legidsebb nvére Blanka
hercegn, Lipót Szalvátor fherceg (1. o.) neje.
2. A jeleideg uralkodó spanyol királyi ág : feje
XI11. Alfonz spanyol király (1. o.).
II.
nápolyi és szicíliai királyi ág, amely
1860-ig uralkodott Feje Alfonz, Caserta grófja
(1. Alfonz 16.). Egyik leánya, Mária Krisztina,
Péter Ferdinánd föherc^ (1. o.) neje.
Ferenc
III. Gábor spanyol infáns ága. Feje
marchenai herceg, szül. 1861 aug. 20.
IV. A pannai hercegi ág, amely 1859-ig uralkodott. Feje
Henrik pannai herceg, szül. 1873
jún. 13. Atyjának, Róbert hercegnek (szül. 1848
júl. 9., megh. 1907 nov. 16.) két házasságából
21 gyermeke volt, akik közül említendk még
Mária Lítjza hercegn (megh. 1899), aki Ferdinánd bolgár fejedelemnek (a mostani királynak) volt a felesége Hlés herceg (szül. 1880),
aki Mária Anna osztrák fhercegnt Frigyes
fherceíí leányát birja nül, és Zita herc^ó
(szül. 1892 máj. 9.), akit 1911 jún. havában Károly Ferenc József fherceg (1. o.), jövendbeli
Róbert herceg
trónörökös jegyzett el mátkául.
húga, Alice, ÍV. Ferdinánd tosca.nM nagyherceg
(1. o.) öz\egye.
B) A B.'Orléans, vagyis a francia királyi
ágazat. Feje Fülöp orléansi herceg (1. o.). Test-

—

A

:

:

:

;

—

:

Amália, az 1908. me^yilkolt Károly
portugál király özvegye; 2. Heléna, Einánuel
aostai herceg neje; 3. Izabella, János orléansi
hercegnek, Guise hereegének neje; 4. Lujza,
ág Károly bourbon- szicíliai herceg, spanyol infáns
vérei:

1.

:

-

:
;
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neje 5.
löp herceg atyja
;

La.jos Fülöp párisi gróf (1. o
megh. 1894); ennek testvére: Bóbert chartresi
herceg (szül. IS^O nov. 9.).
Fülöp nagyatyjának, Ferdinánd orléansi hg., francia trónörökösnek, Lajos Fülöp francia király fiának (szül.
1810., megh. 1842) testvérei közül említendk
1. Lujza, 1. Lipót belga király neje (megh. 1850);
:

,

—

tás az országban

nem

Bourbourg

ki, de e választalált visszhangra.

5. B. Lajos Henrik herceg és B. Lajos Henrik József, Condé hercege, 1. Gondé.

6. B. Lajos Mária, spanyol inf áns, toledói érsek és bibornok, szül. 1777 máj. 22., megh. 1823
márc. 18. Madridban. Fia volt Lajos inf ánsnak, III.
Károly spanyol király legifj. öccsének. A francia
invázió idején a cadixi kormányzótanács elnöke
2. Lajos, Nemours hercege (megh. 1896), fiai
Gaston, Eu grófja, szül. 1842. és Ferdinánd (1. volt s e minségben szentesítette az alkotmá3. Klementina, Ágost szász- nyozó cortes határozatait (1812). A király visszaAlengon hercege) ;
koburg-gothai herceg neje (megh. 1907), gyerme- térése után 1814. kegyvesztes lett. A márciusi
kei Fülöp szász-kobiirg-gothai herceg, Klotild, forradalom után azonban (1820) a király a junta
József fherceg öz^'egye és Ferdinánd bolgár elnökévé nevezte ki.
király
Bourbon-család szerzdése. 1761 aug. 15-én
4. Ferenc, Joinville hercege (megh.
Parisban Choíseul francia és Grimaldi spanyol
1900), fia Péter, Penthiévre hercege, szül. 1845.
5. Henrik, Aumale hercege (1. Aumale):
6. miniszterek szerzdést kötöttek a francia és spaAntal, Montpensier hereege (megh. 1890), gyer- nyol Bourbonok nevében, melynek értelmében a
mekei: Izabella hercegn, Fülöp hercegnek, a Bourbon-család két ága
beleértve a nápolyi
B -Orléans ház mostani fejének édesanyja (szül. és pármai spanyol Bourbonokat is birtokaikat
1848) és A^ital spanvol infáns, Galliera hercege kölcsönösen egymásnak biztosították és háború-

—

—

:

;

—

—

—

—

ban egymást segíteni ígérték.

(szül. 1866).

Említendk
1.

2.
3.

—

itt

még

A

szerzdés éle

Anglia ellen irányult.

Bourbonnais (ejtsd barbonaé),Franciaország egyB. Adelaide, 1. Adelaide.
kori tartománya, 7890 km^ területtel Nivernais,
B.Antal. 1. Antal.
B. Károly herceg, v. ismeretesebb nevén B. Berry, la Marche, Auvergne, Forez és Bourgogne
:

connétable. B. Gilbertnek, Montpensier grófjának

között.

Fhelye

késbben

volt Bourbon,

Moulins.

második fia, szül. 1490 febr. 17., megh. Róma os- 761-ben Pipin foglalta el Waifretól, Aquitánia
troma közben 1527 máj. 6. Beaujeu Zsuzsannával hercegétl. IV. Károly 1327. hercegségre emelte.
kötött házassága által a B. -család második ágá- 1527-ben a francia korona konflskálta, 1651.
nak roppant birtokai is reá szállottak. 1515-ben XIV. Lajos Condé hercegnek engedte át. 1792-ben
Marignanonál tanúsított \itézségéórt I. Ferenc t nagyobb részét Allier, többi részeit pedig Puyconnótable-lá és Milano helytartójává nevezte ki. de-D6me, Creuse és Cher départementok közt oszMidn 1521. els neje elhalt, a király saját anyjá- tották föl. V. ö. Montégid, Souvenirs du B. et du
nak, Savoyai Lujzának kezével kínálta meg, de B. Forez (Paris 1876) Rayeur és Vayssiere, Le B.,
ezt visszautasította. Erre I. Ferenc a connótable- le sol et ses habitants (Moulins 1888).
Bourbonne-leS-BainS (ejtsd burbon le ben), jár.
nak neje után örökölt birtokait lefoglalta. E miatt
az elkeseredett B. V. Károly császárhoz szegdött, székhely és látogatott fürd Haute-Marne francia
ki megígérte neki, iiogy francia tartományokból dópartementban, Langres (ettl 40 km. -nyíre)
külön kírá,lyságot alakít majd száraára és nvé- arrondissementban, igen szép vidéken, az Apance
rének, Eleonórának kezével is biztatta. B. álruhá- partján, vasút mellett, kellemes sótahelyekkel,
ban 1523. Olaszországba menekült, hol a spanyol (1906) 3875 lak., 1732. alapított, nagy, 600 betegre
hadsereg ólén honfitársai ellen küzdött (1524) s szánt katonai kórházzal. Jódtartalmú (50—58*'
Pescarával együtt Dél-Franciaországba nyomult, meleg) forrásait különösen szifllitikus és golyó
hol azonban Marseille eltt kudarcot vallott. 1525 okozta sebek ellen használják. B. a rómaiak Verfebr. 24. kiWvta anagj^páviai gyzelmet I. Ferenc vona castruma. V. ö. Causard, B. et ses eaux
fölött, kit a spanyolok foglyul ejtettek. V. Károly mincrales (Paris 1906, 5. kiad.).
hálából összes olaszországi hadainak fparancsnoBourbon -rózsa, a Bosaindica h.xav.horhonica
kává nevezte ki B.-t. E minségben nyomult 1527 Hort. nev kerti rózsa, számtalan elfajzással és
febr. Róma ellen, hogy VIL Kelemen pápát meg- fajvegyülékkel. Kedves illata, valamint soká
fenyítse. Ostrom közben azonban golyótól találva tartó virágzása miatt nagyon kedvelik és virág
elesett. Benne kihalt a B.-ok idsebb ága. V. ö. cserépben is ápolják.
Bourbon-tea, 1. Angrecum.
ScMvartzenan Der Connétable Kari von B. (Berlin 1852)
Bourbon- Vendée, város, 1. Bodie-sur-Yon.
Mignet. Rivalité de Francois L et de
Bourboule (ejtsd harhui). La, látogatott fürdCharles V. (1886, 2 köt. 3. kiad.) PaulÍ7i, Btudes
sur FrauQois I. (2 köt. 1885) Lebey. Le Conné- hely Puy-do-Döme francia dópartementban, 7
km.-re Mont Dórétól, a Dordogne partján, vasút
table de B. (Paris 1907).
4. B. Károly, máskép B. hü>ornok, Antal na- mellett,(i906) 1475 lak., szép hotelekkel ós fürdépüvarrai király öccse és Károly vendömo-i herceg- letekkel; 31 -54° meleg, gazdag arzéntartalmú vinek negyedik fia, szül. 1523 dec. 22., megh. Fon- zét évenkint mintegy 10,000 ember használja
tenay-ben 1590 máj. 9. Mint bibornok, roueni ér- skrofula, krónikus reumatizmus, anémia ós brsok és pápai legátus buzgó katolikus, a Guisek bajok ellen. V. ö. Sarazin, La B., son climat et
szövetségese (1. o.) és a hugenották ellensége volt. ses eaux minórales (Paris 1900).
III. Henrik Guise herceg meggyilkoltatása után
Bonrbourg (ejtsd burbar, B.- Ville), város Nord
(1588 dec. 23.) öt is elfogatta. III. Henrik meg- francia départementban.a Dunquerque-et az Aahoz
öletése után kiszabadult és a Guisek pártja által X. csatoló B.-i csatorna és vasút mellett, (i906) 2773
;

:

.

:

;

:

;

:

;;

—
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Bourgrelat

gátlása. Különösen a végbélen végzett operációk
Szomszédságában van B.-Campagne, 2100 után szokták alkalmazni.
Boarée, ó-francia tánc. I. Bourrée.
lak., fehérítkkel.
Bourg (ejtsd: bar), több város neve FranciaorBourdaloue (ejud bnrdáiu), Louis, szül. Bourgesben 1632 aug. 20., megh. Parisban 1704 máj. szágban; jelentékenyebbek: 1. B.-de-Péage, az13. A Jézus-társaság tagja 1648 óta. Francia- eltt Péage-de Pesanpon, város Drme dép. Valak.,

szappan-, sör-, bói^ártással és kémiai ipar-

ral.

:

ország legkiválóbb szónokai közé tartozik. Beszédeit erteljes nyelvezet, hatalmas bizonyítói
erö jellegzik. 40 évig mködött, mint hitszónok,
önmaga iránt mindig szigorú, mások iránt mindig szeretetteljes és elnéz volt. Éppen ezért kedvelt és koresett gj'óntatóatj-a volt. Szókimondása
közmondásos, rettenthetetlensége tiszteletreméltó. Müveit kiadta Brentonneau S. J. (16 köt.,
Paris 1707—34, sok önkényes változtatással).
Legjobb kiadás 17 köt., Paiús 1822-26. Magj-arul T. P. Szent- Gáliy Áeoston adta ki Pesten
1814-15. Trattner J. "T. betivel. Életírói:
Ckistets, B. La vie et la
Paiilke (Paris 1900)
prédication d'un religieux au XVII. siéele (Paris,
Delgrave 1901); Griselle (2 köt.. Paris 1901).
B. újabban ismét nagyon divatba jött.
Bourdelle (ajtsd: burdeii), Emilé, francia szobrász és fest, szül. Montaubanban 1861 okt. 30.
;

Elször Toulouseban

tanul,

majd a

párisi

mvé-

megy Falguiérehez s egj^ ideig dolgozik a Rodin mtermében is. Az 1885. é^i Salonban tnt föl Premiere victoire d'Annibal e. gipsz-

szeti iskolába

csoportjával (jelenleg a montaubani Ingres-múzeumban). Sokoldalú és igen flnomérzék mvész
alkotásai a kifejezképesség szokatlan erejérl
tanúskodnak. A szobrászat és agyagmvesség
különböz ágain kívül pasztellfestéssel és rajzolással is foglalkozik. Szobrai közül megemlítendk: Harcosok: Carpeaux szobrász munkában
(1910); Pásztormvészet (1910): a montaubani
liéon Cladel-emlékm Jules Tellier (Le Ha\Te)
Michelet és Arago Francois Monleng mellszobrai
<az utóbbiak Montaubanban): továbbá a Beethovent és a Heraklest ábrázoló fejek. A Ijerlini
Nationalgalerieben több apró égetett agyag- és
bronzszobra látható. ?'estményei közül kiválnak
ni tanulmánj'fejel és az Alkonyati séta.
Bourdon. 1. Bordone.
Bourdon. Sébastien, francia fest, szül. Montpellierben 1 6 1 6 f obr 2.,megh .1671 máj 8. Parisban
Poussin és Claude Lorrain hatása alatt fejldött
ki mvészete, mely Parisba való hazatérése után,
a Szt. Péter keresztrefeszítését ábrázoló oltárképével (1643, Paris, Louvre) nagy sikert szerzett neki. 1648-ban a francia mvészeti akadémia
egyik alapító tagja volt. 1652— 54-ig Stockholmban Krisztina svéd királyn udvari festje volt
és fleg arcképeket festett. Hazatérése után igen
sok egyházi és világi megbízásban volt része,
ókori és szenttörténeti képeinek egész sora van
a Lou\Teban, de egyéb francia és kWföldi múzeumokban is oltárképeinek egj- része még eredeti
helyén, francia templomokban. A budapesti Szépmvészeti Múzeumban Bacchust és Cerest ábrázoló kisebb festménnyel van képvi.selve. Finom
és képzett, de néha .-zinpadias, akadémikus mester.
Bourdonnet ifranc, ytsd: bardonné), kötszer:

:

.

.

:

bl

(tépésbl, vattából v. patj'olatból) készített
sebkérö (tampon), melynek célja a vérzéscsillapítás mellett a sebszélek összetapadásának meg-

lence (ettl 18 km.-nyire) arrondissementban, az
Isére partján, amelyen át Romansba híd vezet át,
(1906) 55.37 lak.
selyemszövéssel, kalap-, tészta:

—

kékfestkkel.
2. B.-enBresse (ejud:
bnrgaöbressz), egj'koron Bressonek, ma Ain départementnek és B. arrondissementnek székhelye a
Reyssonze partján.vasút mellett, íi906) 20,045 lak.,
agyagiparral élénk gabona-, szarvasmarha- és
lókereskedóssel. Kiválóbb épületei a XVI. sz.-ból
való Notre-Dame pompás vegfestményekkel a
város mellett a Notre-Dame de Brou nev templom (a XVI. sz.-ból) gazdag faragványokkal, értékesüvegfestményekkel és alapítóinak. Szép Philibertnek, Bourbon és Osztrák Margarétának síremlékeivel. Joubert generálisnak, Bichat orvosnak (D'Angers-tl) és a város szülöttének, Quinet
Edgárnak szobrai ékesítik a várost, amelynek
múzeuma, nyilvános könyvtára és egyéb mveldési meg jótékony intézetei is vannak. B. helyén valószínleg már a rómaiak is építettek egy
erdöt. A XI. sz.-ban már fennállott EmmanuelPhilibert szavojai herceg várat építtetett itt, amelyet a franciák 1611. a város elfoglalása után 16
évvel leromboltak.
3. B. d'Oisam, 1. Oisans.
la rein), közs. Seine fran4. B.-la-Beine (ejtsd
cia départementban, Scéaux (ettl 1 km.-nyire)
arrondissementban a Biévre és vasút mellett, (1906)
gyártí'issal,

;

;

;

—

—

:

4739

lak. ; fayence-gyártással, kertészettel, szányaralóval, Condorcet filozófus emlékszobrával, aki 1793. itt mérgezte meg magát.
b- Blés-Valence (ejtsd: lé vaiánsz), város, ill. külvárosa
Valencenak (ettl 1 km.-nyire)
départementben, a Rhone és vasút mellett, (1906) 3829 lak.,
kartonnyomókkal, üveggyártással, selyemszövéssel; Valentin ne\' kastéllyal.
6. B.-Sainí-Andéol

mos

—

Drme

—

város Ardéche départemont Privas arrondissementjában. a Rhone jobb partján,
vasút mellett, (1906) 3781 lak., selyemszövéssel
XII. sz.-ból való templommal középkori házakkal, mellette a Fontaine de Toumes Wzben gazdag forrás; a sziklán, amelybl ez fakad, a Mitiira
(ejtsd: szentaadeoi),

;

tiszteletére készített bas-relief látható.

— 7. B.-

Saint-Maurice (ejtsd saen moriáz), köz3. Savoie départemont Moutiers (ettl 27 km.-nyire) arrondissementjában, az Isére partján, ahonnan az út kiindul a Kis-Szt. -Bernátra és a Bonhomme-hágó
felé, (1906) 2975 lak., só-, ólom-, rézbányászattal
:

ós marhatenyésztéssel.

Bourj^aea

(növ.),

1.

Articsóka-

Bourganeui, arrondissement székhelye Creuse
francia départementban, a Thaurion és GaneMolle
összefolyásánál, vasút mellett,(i9o«;3864 lak.,szénbányákkal, papir- és porcellángyártással, a ináltai
lovagok egyik várának romjaival az 1482. épített Zizim-toronyban Bajazed flvére volt fogsáí;

ban(1482-89).'
Bourg de-Péage,

Bourg

1.

Bourg

(1».

Oüans.
Bourgelat, Claude, az els állaton'osi iskola
megalapítója, szül. Lyonban 1712 máre. 27., megh.
d' Oisans,

1.

—

Bourg-en-Bresse
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1779 jan. 3. Ügyvéd volt, de nagy kedve telt a
lóidomításban és lovaglásban, valamint egyes orvosi szakok müvelésében is. Mint a lyoni lovasiskola igazgatója 1762. megalapította az els állatorvosi iskolát Lyonban, majd 1765. a másodikat
Alfortban, melynek igazgatójává is kinevezték.
Sok közleményt írt a lótenyésztésrl, mónestanról,
járványokról, patkolásról, gyógyszerekrl, bonctanba vágó cikkeket stb.

Bourg-en-Bresse,

Bourgeois

1.

(franc,

Bourg
ejtsd

:

;

Bourgeois

polgári, pol-

a.

m. Borgisz (1.

o.).

Emüe,

francia történetíró, szül. Parisban 1857 júl. 24. Az Éeole des
chartes-ban végzett tanulmányai után Lipcsébe
ment, hol a kútfi gyakorlatokban kiképezte magát. 1885-ben a történelem tanárának nevezték ki
Lyonba. Mvei: La Constitution de Carthage
Le capitulaire de Kiersy sur Oise, étude
(1881)
sur l'état et le régime carolingienne au IX. siécle
(1885) Neuchátel et la politique prussienne en
(ejtsd: burzsoá), 1.

;

;

Franche-Comté 1702—13 (1887) Sur les lois et
la méthode de l'histoire (1890)
Lettres intimes
de Alberoni (1892) Manuel historique de politique
L'enseignement
étrangére (1893—98, 2. köt.)
secondaire selon le voeu de laPrance(1900);Ezécliiel
Spanheim (1900) Romé et Napóleon III. (1906).
;

;

;

;

;

Léon

Victor Auguste, francia politikus,
szül. Parisban 1851 máj. 29. 1877-ben Marne
déparíement vezértitkára lett és kiadta a Des travaux publics és Les cliemins de f er économiques c.
müveit. Miután több helyen prefektus is volt,
1885- a belügyminisztériumban osztálytanácsos
lett, 1888-ban pedig képvisel és mint ilyen a
radikális párthoz csatlakozott. 1888— 89-ig a
Floquet-minisztériumban belügyi államtitkár volt,
1889 márc. 1. a belügyi, 1890. pedig a közoktatásügyi tárcát vállalta el. Tárcáját a Loubet-minisztériumban is megtartotta. Azl892-ik évvégén
megindult Panama-pör folytán a Freyciuet-minisztérium ugyan lemondott, de Ribot, az új kabinet elnöke (1892 dec. 7.) az igazságügyi tárcát
bízta B.-ra, ki nemsokára Rouviert kibuktatta a
kabinetbl. Cassagnac 1893 jan. 26. azzal vádolta,
hogy szintén része volt a Panama-társulat szenynyes üzelmeiben mások meg azzal vádolták, hogy
szökni engedte Artont (1. o.). Újabb botrány küszöbén B. állásáról márc. 13. leköszönt, hogy mint
magánember, függetlenül visszautasíthassa az
ellene emelt vádakat. A kamara többsége viharos
tanácskozás után tudomásul vette B. igazolását,
mire megmaradt miniszternek Ribot kabinetjében. Márc. 20. azonban a minisztérium a kamarában vereséget szenvedett és B. is lemondott állásáról. 1895-ben Faure elnök megbízásából maga
alakított radikális kabinetet, mely 1896-ig fennállott 1898—99. közoktatásügyi miniszter volt,
1902— 904-ig pedig a kamara elnöke. 1905 óta
szenátor. 1906-ban külügyminiszter lett, de csak
rövid ideig maradt ez állásában
1907. mint
Franciaország els meghatalmazottját a hágai
békekongresszusra küldték. Ujabb munkái L'éducation de la démocratie fran9aise (1897); Essai d'une
philosophie de la solidarité (1902) La dédaration
des droits de l'homme et du citoyen, 1785 (1902).
3. B; Auguste, franc. író, 1. Anicet-Bourgeois.
2.

B.,

;

;

;

:

;

Bonrgeoísie (franc, ejtsd: barzsoázi) a. m. polgárság; Franciaországban eredetileg a városi
polgárságot értették alatta, megkülönböztetésül a
nemességtl, papságtól és a voltaképeni munkásosztálytól. B. alatt jelenleg a szkebb értelemben
vett nagyiparos, nagykeresked és nagytkés osztályt értik, melytl megkülönböztetik a kispolgárságot (petité B.), mely a szatócsokat, mesterembereket stb. foglalja magában, valamint a mezgazdaságból él osztályokat.
szocialisták gyakran az összes vagyonos embereket a B.-ba sorozzák.
Bourges (ejtsd burzs), Cher francia département
székhelye, a Berry-csatorna és vasút mellett, az
Yévre és Auron összefolyásánál, érseki székhely,
(1906) 44,133 lak., posztószövéssel, késgyártással,
brcserzkkel, 2 kilométernyire a várostól a
maziéres-i nagy vasmüvekkel gabona-, kender-,
fa- és szarvasmarhakereskedéssel, természetrajzi,
archeológiai, numizmatikai és képgyüjteménynyel, több tudományos egyesülettel. A középkori külsej város gazdag régibb épületekben :
jelentékenyek a XIII. századból való Saint-Etienne székesegyház, két messze ellátható toronynyal, öt hajóval, értékesüvegfestményekkel,a XV.
és XVI. sz.-ból való szobrokkal és faragványokkal,
egyike Franciaország és talán Európa legszebb
gót templomainak, tov. a Notre-Dame, és SaintBonnet-templomok, az utóbbi Lescuyer üvegfestményeivel, az igazságügyi palota, egykoron Jac-

A

(2).

burzsoá),

gári egyén a nyomdászatban

Boureret

•

;

:

ques Coeur háza (XV.

sz.),

a Hotel Lallemand,

pompás renaissance- épület, a Hotel Cujas ugyanazon korból; végül néhány római épületmaradvány. Egykori erdítményei helyét sétaterek foglalják el. 1781 óta B. a franciák egyik legnagyobb
arzenálja, számos katonai intézettel, puskapor-

gyártással,ágyúöntökkel. Jaeques Coeurnek (meghalt 1456) és XI.Lajos királynak szülvárosa. B-t,
a régi Avaricumot, a biturigok fvárosát Caesar
52-ben foglalta el; a rómaiak Aquitania fvárosává tették. 868-ban önálló grófsággá lett.

1102-ben I. Fülöp vette meg. VII. Károly uralkodásának kezdetén Franciaország fvárosa volt:
1438-ban itt hirdették ki a pragmatica sanctiót.
1469-ben XI.Lajos itt egyetemet alapított. Az 1848
május 15-iki összeesküvés részeiseinek prét itt
tárgyalták. V. ö. Guide de l'étranger dans la ville
de B. (1904).

Bourges (ejtsd burzs), Élémir, francia író, szül.
Manosqueban (Basses-Alpes) 1852 márc. 26., ko:

rán Parisba került s Versaillesban él. A Goncourt
testvérekkel bens barátságban élt s müveiben
is az irányukhoz csatlakozott. A Goncourt-akadémiának alapítása óta tagja s 1907 óta elnöke. Nem
tartozik a termékeny Írók közé, de regényei Le
erépuscule des Dieux (1884, hse Károly braunschweigi hercíeg az 1866-iki háborús idkbe tianszponálva) Sous la hache (1885) Les oiseaux s'en
vont et les fleurs tombent (1893) és La nef (1906)
finoman csiszolt nyelvükkel s mélyen átgondolt
lélektani alapjukkal jelents irodalmi alkotások.
Bourget (ejtsd: burzsé), 1. Le B., község Seine
francia départementben,6km.-reSaint-Denistl, a
kaucsukiparMollette partján, (i9o«) 3175 lak.
ral, merinó-juhtenyésztéssel, faggyuolvasztókkal.
1870—71. két véres összeütközésnek volt szín:

;

;

;

;

:

Bourget
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helye.- 2. B.-duLac, község Savoie francia départementban, ahol aLaisse aB-tóba torkollik, 1213
lak., vas-, cink-, réz- és ólomércekkel. V. Amadeus
3. B., tó Savoie
szavojai herceg szülvárosa.
francia départementban 16 km. hosszú, 3—5 km.
széles, 50—150 m. mély. Ny.-on a Dent du Chat
(1497 m.). K.-i partján pedig Azy és Nivolet hegyei
emelkednek, ahol Aix-les-Bains áll. A Laisse,
vizei a -i km.
Sieroz és Tillet ömlenek belé
hosszú Saviéres csatornán folynak le a Rhóneba.
B., Chatillon községek és Hautecombe apátság
épültek partjain.
Boarget (ejtsd burásé), I^iil, francia író, szül.
Amiensban 1852szept.2., tanulmányait ClermontFerrandban és Parisban elvégezvén, 20 éves korában adta ki els verskötetét Au bord de la mer),
melyet néhány évi idközben három másik követett (2 kötetbe gi'üjtve 1885. adta ki ket Poésies
címen), mindinkább éreztetve Shelley és Rosetti
hatását. Mint a ReNTie des Deux mondes, a Nou-

1901); Velencei éjszakák (novellák u. o. 1904)
Elcserélt szivek, ford. Cholnoky Viktor(a o. 1905);
A vetélj'társnók (L'eau profonde, u. o. 1907); A
válás, ford. Gyri Károly (u. o. 1908). V. ö. Fr.
Hiihner, Paul B. als Psycholog (Dresden 1910).

—

Botrg-la Reine, 1. Bourg (4).
Bourg-lés-Valence, 1. Bourg (5).
Bourgneuf-en-Retz (ejtsd; bnrgaöf

aH

resí),

város

Loire-lnférieure francia départementban,2 km.-re
a tengertl, dagály idejében hajózható csatornánál, vasút mellett, (1906) 3128 lak., halászattal és
osztriga-tenyésztéssel, Noue-Briord kastéllyal a
kelta idkbl való kö-körrel 1458-ból való templominál.

;

:

:

:

Bourgogne (ejtsd
Bourgogne (ejtsd:

:

bnrgonny),

1.

Burgundia.

Louis, B. hercege,
XIV. Lajos légid, unokája, szül.Versailles-ben 1682
aug. 6., megh. 1712 febr. 18. Fénelon (1. o.) nevelte és számára irta meséit és a Telemach-ot,
de önállóságra meg türelmes gondolkozásra nem
tanította.Míndamellett, hogy a katonai pálya iránt
sem tanúsított hivatottságot, a király 1708. a németalföldi hadsereg fparancsnokává nevezte ki,
de melléje rendelte Vendöme herceget. Az oudenaardi vereséget (1708) sokan B.-nek tulajdonították. Apja halála után (1711 ápr. 14.) dauphin
lett. Amennjiben neje, szavojai Adelaide és egyik
íia vele egy idben haltak el, a közvélemény a
késbbi régenst (az orléansi herceget) gyanúsította, hogy megmérgezte volna az egész családot.
Harmadik fia utóbb XV. Lajos néven a trónra jutott. V. ö. ProyaH, Vie du dauphin, pere de Louis
XV. (Paris 1872, 2 köt.) Haussmvüle, La duchesse de B. (1900—1903, 3 köt).
Bourgoin (ejtsd bui^oeS), város Isére francia département La Tour-du-Pin arrond.-jában, 79 km.nyire Grenobletól, a Bourbre partján, vasút mellett, (i9o6) 7163 lak., pamut- és selyemfonókkal,
papír- és brgyártással, gazdag tzegtelepekkel.
Rousseau, Emile-jének közrebocsátása után, egy
ideig itt rejtzött. A részben kiszárított B.-i mocsarak 6500 ha. területet foglalnak 9l. Összefügg
vele Jallieu község (4148 lak.), papir- és gépgyár-

(

Revue s egyéb elkel folyóiratok munkatársa több finoman átérzett irodalmi tanulmányt
írt, amelyek Taine és Stendhal hatására vallanak.
Kötetbe gyjtve a következ címek alatt jelentek
meg Essais és Nouveaux essais de psychologie
contemporaine (1883 és 1885) Études et portaits
(2 köt, 1888) Sociologie et üttérature (1906). Az
elkel hölgj'közönséget regényeivel hódította
meg, amelyekben kényes, sokszor keresett lélekvelle

:

;

;

tani problémákat igj-ekszik tudományos módszermegoldani, szinte apróra szétszedve az emberi
lelket Eleinte kizárólag a szerelem problémái érdekelték
e körbe valók : l'lrréparable (1884)

rel

bnrgonny).

;

;

Cruelle énigme (1885); Un crime d'amour (1886)
André Cornelis és Mensonges (1887) Coeur de
femme (1890) Cosmopolis (1892) La térre promise (1892) Un scmpule (1893) késbbi regé;

:

:

;

;

Bourgraves

(u.o.

:

:

—

nyeiben mindinkább mélyebb lesz s a nagy társadalmi kérdéseket tárgyalja bennük határozott
konzervatív felfogással. Ez ü*ányhoz sorolhatók
Le disciple(1889); fleg L'étappe(1902) ésL'émigré
(1907) c. regényel. B., aki 1894 óta a francia akadémia tagja, 1908 óta a színpad számára is dolgozik ez évben két színmvét is eladták, az
egyiket André Cury\'el együtt írta Un divorce
címen, a másikat egj'maga írta L'émigré c. regényébl. La Barricade c. színmüvét Ivánfl Jen
fordításában a budapesti Nemzeti Színház is bemutatta (1910). Le Tribun cím színmüve 1911.
került színre Parisban. Novellás kötetei közül,

tással.

:

Bourgoing (ejtsd

:

bargoen),

Jeau Fi'an^ois, báró,

Neversben 1748 nov.
20., megh. Karlsbadban 1811 júl. 20- Pályáját mint katonatiszt kezdé
de 1777. diplomáciai
pályára lépett és Madridban, azután Hamburgban, 1793. pedig újra Madridban mködött, mint
melyekben írói kvalitásai teljes mértékben ér- követségi attasé. 1800-ban Napóleon üt Kopenhávényesülnek, a következk említendk: Pastels gába, 1801. Stockholmba, 1807. pedig Drezdába
(1889) és Nouveaux pastels (1891); Drames de fa- küldötte követül. Mvei Nouveau voyage en Esmille (1900): Monique (1902); Leau profonde pagne (1789, 3 köt, németül is megjel.); Coup
(1903); Un saint (1905); Les détours du coeur d'oeil politique sur l'Europe á la fin du dixhuitiéme siécle (1801, 2 köt.); Mémoires historiques
(1909). Finom megfigj'elósekkel gazdag útleírásai
Outre-mer(1895) és Sensations d'Italie (1892). M- et philosophiques sur Pie VL et son pontiílcat
veinek gjüjteményes kiadása 1900. indult meg (Paris 1798—1800, 2 köt); Tableau de lespagne
Magyai'ul megjelentek Ne ölj (A. Comélis), ford. modemé (1805, 2 köt) Voyage du duc de CháteJíb't J. Béla (Budapest 1888, 2 köt); Asszonyi let en Poitugal (1808, 2 köt).
Bonrg^raves (franc), így csúfolták Hugó Vikszív és Hazugságok Tóth Béla fordításában (u. o.
1893, 2 és 3 köt.) Bnös szerelem és Végzetes tornak egy tragédiája nyomán Napóleon Lajosidyll Cserlialmi H. Irén fordításában (n. o. 1896, nak 18^i8 decemberében köztársasági elnökké tör2 és 3 köt) Három elbeszélés, ford. Hevesi Sán- tént választása után a legitimisták és orléanisták
dor (u. 0. 1898) A kék hercegn, ford. Szenessy vezéreit (Montalembert, Fallou, Berryer, Mólé,
Emil (u. 0. 1899, 2 köt) A különc, átdolg. Stella Broglie és Thiers).
francia

diplomata,

szül.

;

:

;

:

:

;

:

i

;

Bourg-Saint-Andéol

Bourg-Saint-Andéol, 1. Bourg {&)
Bourg Saint-Maurice, 1. Bourg (7).
Bourgueil (ejtsd: burgöiy), község Indi'e-et-Loire
francia département Chinon (ettl 17 km.-nyire)
arrond.-jában, a Changeon és vasút mellett, (i906)
2128 lak., vörös borokkal, vaj- és inarhakereskedéssel.

Bourguignon (ejtsd

Boursault
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rös ikrekben jelenik meg, miért a bányászok elnevezték kerékércnek (Badelerz). A B. nevét
Bournon gróf, francia krisztallográf us után kapta.
Régebben evdellionit-nak is nevezték, ólomfakóérc néven is szerepel. Hasznos ólom- ós rézérc.
Bournonville (ejtsd: bournoHviii), Auguste, francia származású dán táncmvész és balletszerz,

Jacques, francia Franciaországból bevándorolt táncmesternek a fla,
szül. Kopenhíígában 1805., megh. u. o. 1879 nov.
Bourgnígnons, francia politilvai párt, mely 30. Parisban nyerte kiképzését s mintballetmester
az 1410—35. évi belviszályok idején az Armag- a kopenhágai színháznál rövid id alatt világhír
nac-ok (1. o.) ellen keletkezett. A pártot az élén balletszemélyzetet szervezett. Néhány évig Stockálló burgundi hercegekrl (János és Jó Fülöp) ne- holmban s egy évig Bécsben is mködött hasonló
vezték így el.
minségben. A puszta technikai ügyességbl B.
Bourignon, (ejtsd: burinnyon), Antoinette, vallás- emelte elször a balletet mvészi szinvonah-a.
rajongó n. Élt 1616— 80-ig. Állítólagos láto- Körülbelül 48 balletet szerzett és tanított be, nemások alapján az ezeréves ország ideáját hir- vezetesebbek a Brüggei búcsú, a Hardangeri
dette s a kereszténység alaptanainak tagadásá- menyegz, Az albanói ünnep stb. A táncmvéval az összes felekezeteket a maga aklában egye- szetre nézve tanulságos Színházi életem c. négy
síteni akarta. Leginkább Amsterdam, Nordstrand kötetes munkája (Kopenhága 1848—79).
Bourrée (v. bourée franc, ol. borea), a gavotszigete és Hamburg vidékén mködött. Iratait
25 kötetben kiadta Pierre Poiret (Amsterdam tehoz hasonló ó -francia tánc, meljTl csak annyit
tudunk, hogy víg jelleg volt; de eredete még
1679—84, 2. kiad. 1717).
Bourke (ejtsd baork),város Új-Dél-Walesben, az nincsen kikutatva. Némelyek Auvergnet, mások
ausztráliai köztársaság egyik államában a Dar- pedig Biscayát mondják hazájának. Ritmusa a
ling és vasút mellett, (i9oi) 3400 lak., akik a lege- modern polkára emlékeztet.
Boiirrette (franc.) a. m. nyers selyem.
lökben gazdag vidék termékeivel élénk kereskedést znek.
Bourrienne (ejtsd: bun-ienn), Louis Antoine FauBourmont (ejtsd: oumioS), Louis Atiguste Vidor velet de, I. Napóleon titkára, szül. Sensben 1769
<feG^^me.9, gróf francia tábornagy, szül. B. kas- júl. 9., megh. ralten Caenban 1834 febr. 7. Botélyban, Anjouban 1773 szept. 2., megh. u, o. napartéval együtt nevelkedett a briennei katona1846 okt. 27. A forradalom kitörésekor katona- iskolában. Utazásairól visszatérve 1797. Napóleon
tiszt volt és Gondé herceg kíséretében kiván- titkára lett. Ez idtl fogva Napóleont mindendorolt, majd a Vendée-ben harcolt a chouanok hová elkísérte, mígnem 1802. pénzügyi spekulásoraiban. 1794-ben B. Bonapartehoz csatlakozott, ciói miatt kegy\'e8ztett lett, de Fouché közvetíde a pokolgép-merénylet alkalmával gyanúba ke- tése folytán mégis ügyvivnek Hamburgba küldveredett s elzárták. 1805-ben Portugáliába me- ték, ahol 1810 óta a Bourbon -dinasztia érdekében
nekült. 1808-ban kibékült Napóleonnal s ezredesi, fáradozott. XVIH. Ijajos Napóleonnak Elba szigemajd dandárnoki rangot nyert a nápolyi hadse- térl való visszatérése hírére kinevezte Paris
regben. A Ligny melletti csata elestéjén átpár- rendrfnökévé. A gyzedelmesked Napóleon
tolt a szövetségekhez és elánilta Napóleon hadi ell azután B. új urával együtt Németalföldre
tervét. 1823-ban mint a Spanyolországba küldött futott. A második restauráció után államtanáhadsereg alparancsnoka megszállta Sevillát, de csossá tették. 1815— 2i-ig reakcionárius képviszigora miatt 1824. visszahÍA^k. 1829-ben pair sel volt. Az 1830. júliusi forradalom kitörése,
és a Polignac-kabinetben hadügyminiszter lett. félmilliónyi vesztesége a börzén és elfogatásának
A júliusi forradalom kitörése után visszalépett ós elrendelése megrjítették. Emlékiratai: MémoiAngliába követte az elzött királyi családot. res sui" Napóleon, le Directoire, le Consulat, l'Bm1832-ben a hadsereg és a pairek sorából törölték. pire et la Restauration (Paris 1829, 10 köt. ném.
1833-ban rövid idn át dom Miguel csapatait ve- Leipzig 1827—30, 10 kötet) kevés hitellel dicsekzérlé Portugáliában. 184€-ben visszatért Francia- szenek. A Histoire de Bonaparte par un homme
qui ne l'a pas quitté depuis quinze ans (Paris 1823)
országba.
Bournemouth (ejtsd: bornmauth), county borough és a Manuscrit de St. Héléne e. mvek nem szárés tengeri fürd Anglia D.-i részén, 8 km.-nyire maznak tollából. V. ö. Boulay de la Meurthe, B.
Christchurchtöl, a Poole-bay és vasút mellett, et ses erreurs volontaires et involontaires (Paris
(1901) 59,762 lak., gyógytereramel, Herbert home
1830, 2 kötet, ném. Leipzig 1830) Jimg, Bonanev szanatóriummal, két nagy mólóval, szép pai-te et son temps, II— IIL köt.
Bourrier, André, szül. 1852. Marseilleben.
villákkal közelében a homokksziklában megte1875-ben vikárius La Ciotatban, majd Marseillekintésre méltó sziklahasadékok.
Bourneville (ang.), 1. Kertvárosok.
ben. 1895-beu kilépett a r. kat. egyházból s két
Boumonit (ásv.), ólom-, réz-, antimon -szulfld évig Sabatiert hallgatván Parisban, 1897. letette
(3 [Pb, CUj] S. Sb^Sg). Rombos acélszürke v. feke- a teol. vizsgát. Azóta mint lelkész mködik Sévtés táblák V. oszlopok, galenit, szfalerit, fakóórc, res-Bellevuebeu (Versailles mellett). 1896-ban
kalkopirit és antimonit társaságál)an. Nálunk Chrétien frau(,'.ais cím hetilapot alapította, mely a
gyakori Felsbányán, Nagybányán, Misztbányán, francia modernista mozgalonuiak föorganuma lett.
Boursault (ejt«d: bursíó) Ednie, francia költ,
Kapnikbányán, Óradnán, Oflenbányán, Nagyágon. A hazai B. fogaskerékhez hasonló többszö- szül. Mussy-l'Evéqueben (Aube) 1638 okt., megh.
fest,

1.

:

burginyoü),

Gourtois.

:

:

,

:

;

;

:

—
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szept. 15. Egy verses hnmoújságot adott ki s avval annyira megnyerte XrV'. Lajos kegyét, hogj' ez 2000 frank
nyngdijat rendelt neki. Késbb az uralkodó kegj'ével együtt nj^igdiját is elvesztette és adó-szedö

Montlngonban 1701

risztikiis

lett Montlu(;M3nban.

Mindössze 16 szinmúvet

írt

<Théatre, 3 köt.. Paris 1694 és azóta többször),

Bouterolle

pulvérisants (1876); Essai sur lathéorie deseaux
courantes (1877), melyre legg>'akrabban hivatkoznak Théoríe de l'écoulement tourbillonnant et
tumnltueux des üquides dans les lits rectilignee
á grandé .section (1897) stb. .Munkái a Compte
rend de TAcadémie des Sciences, Recueil des Savants étrangers, a Journal mathématique, az
Annales de Chimie et Physique. valamint az
Annales des Ponts et Chaussées cím sorozatos
kiadványokban és folyóiratokban jelentek meg.
;

melyek közül fleg Le Mercuregalant(1679):Ésope
la ville (1690) és Ésope á la cour (1701) aratott sikert. Nevét az ütkor számára fleg BoiBoassingaaltia Humb. Bonpl. et Kunth
lean, Racine és MoUére ellen folytatott szélmalomharcai rizték meg. Lettres de respect, d'obli- (növ.), a Basellaceae család génusza, melynek 10
gation et d'amour (1666, utoljára 1887) e. levél- faja Amerika tropikus részein van elterjedve.Felgytljtomén^e szellemes részletekben bvelkedik, futó füvek. A B. haselloides H. B. K. húsos levele és gumója fzeléknek ehet. Ablakot, folyosót,
^letlrója Á. Hoffviann (Strassburg 1902).

á

Bonrse

nyelven pénzekkép való
cinevezése állítólag a van der Burse ne\'ü brüggei
patrícius család nevére vezetend vissza, amelynek háza eltt külföldi váltókkal kereskedk már
a Xni. sz.-ban tartottak tzsdeszerü és már akkor
<le hurse névvel jelölt összejöveteleket.
;

cát és

{hurse, börze), francia

tzsdét

jelent.

A tzsdének

sirkerítést stb. futtatnak be vele.

Bonssole

(franc,

BouSSU-lez-MonS

ejted: bossaói),

l.

Irányt.

kÖZSég
Haiuaut belga tartományban, Mons (ettl 12 km.nyire) arrondissement-ban, a Haine partján, vasút
mellett, (1900) 10,932 lak., szénbányákkal, vas-,
üveg-, cukoriparral: szép kastéllyal. 1792 ápr.
Boart&ngei puszta (Bourtanger Heide vagy 28-án az osztrákok itt gyzedelmeskedtek a franMoor), Gröningen hollandi tartományból K.-i ciákon, nov. 4. pedig a franciák az osztrákokon.
Boutade (franc.) a. m. bolondos ötlet, azután
Friezlandba (Hannoverben) átterjed, egykori mocsaras vidék, amelyet lecsapolással legelvé rögtönzött ballet vagy zenei fantázia.
Boutaric (ejtsd: butárik),£!r/grar Paul, francia töralakítottak; benne egy magaslaton Bourtange
erd. amely a mocsarak kiszárítása óta minden ténetíró, szül. Cháteaudunben 1829szept.9.,megh.
Párísban 1877 dec. 17. Levéltárnok volt Parisjelentségét elvesztette.
Boos (Bhss). község Trier porosz kerület Saar- ban. Munkái La Francé sous Philippe le Bel
louis j.-ban, a Saar és vasút mellett, (i905) 2675 (Paris 1861) Saint-Louis et Alphonse de Poitiers
lak. Közelében üveghutával és szénbányákkal. (1870) ; Les institutions müitaires de la Francé
Bouscat, Le (ejtsd.- 15 boszká), község Gironde avant les armées permanentes (1863) Les actes
francia départementban, Bordeaux külvárosa.szá- du parlement de Paris 1254—1328, Delisle közremos villával lóversenj-térrol, vízgyógyintézettel, mködésével (1863—67, 2 köt.) Correspondance
elmebetegek kórházával, borkei-eskedéssel, (loofi) secréte de Louis XV. sur la politique étrangére,
11,092 lak.
(1866) végül Mémoires de Fréderic 11., Campardon
Boosset. Wilhelm, evang. teológus, szül. ítíSb közremködésével (1866, 2 köt).
Bouteille (franc.) a. m. butella, palack.
szept 3. Lübeckben. 1896 óta rk. tanár GröttinBoutelleau (ejtsd: bnteiió), Georges^t[dJic\& költ,
genben. A vallástörténeti irány híve. Fbb munkái Jesu Predigt in ihrem Gegensatz zum Juden- szül. Barbesieuzben (Charente) 1846., sokat járt
tum (1892) Der Antichrist in der üeberliefeiimg külföldön, egy ideig a Siécle c. lap munkatársa
des Judentums, des N. T. und der altén Kirche volt s jelenleg szülföldjén él költészetének, me(1895); Kommentár zur Offenbarung Joh. (1906); lyet tökéletes formában megnyilatkozó éles megDie Reliírion des Judentums im neutestam. Zeital- flgj-elképesség és szelid melanchólia jellemez. Fö
verskötetei Poémes en miniatré (1881) Le viter (1903, 1906) Die jüdische Apokalj-psis (1903)
Das Wesen der Roligion (1903, illusztrált népki- trail (1887) Les eimes (1894) és Le bancde pierre
adásban is meiíjelent) Schriftgelehrtentum und (1905); ezenkí\'ül néhány regényt és verses dráVolksfrömmiffkt'it (1903) Was wissen wir von mát (pl. Torquato Tasso) is írt.
Boateloua Lagasca (böt). a Gramineae (PáJesns? 1904— 5); Jesus (1904, 1906): Hauptprobleme der Gnosis (1907) Unser Gottesglaube zsitffélék) család génusza, melsrnek 30 faja Ameírta a Schríften des N. T. neu rikában honos 3 itt jelentékeny mértékben részt
(1908). Ezenkíxül
tibers. und erklárt c. vállalatba a Korintusi és vesz a prérik fünövénj'zetében egyszersmind kitakarmányul (mezquite, granuna-fü) szolGalat. levelek m^yarázatát. Kiadja 1907-tl
HeitmüUerrel együtt a Theolog. Rundschau és gálnak.
Bouterolle, a francia Bmneau-tól feltalált
1903-tól Gunkellel a Die Forschungen zur Religion und Literatur des A. T. und N.T. c. vállalatot eszköz, melynek segélyével a szarvasmarha cseBoussinesq (ejted: bnaiaeíak), Valentin Joseph, kély erókifejtósselleölhet. Legszokottabb alakja
francia matematikus és természettudós, szül. 1842. az álarcB. (B. en masque), mely álarcalakú brSaint-Andréban (Hérault département). 1872-ben lemezbl áll, mely a maríia homlokára Ule8zt\'e
a lillei egyetem tanárává nevezték ki. 1886. az a szemeket betakarja és két szíjjal a szarvakAcadémie des Sciences tagja és a Sorbonne tanára hoz és az áll mögött megersíthet. Közepén kerek
lett. írói munkássága az általános mechanika és njilás van, melybe rövid vascs illik belé: ez
fizika körébe esik. Munkáit és értekezéseit szinte gombban végzdik, míg a homlok felé iránjilehetetlen mind fölsorohii, oly nagy számúak. tott vége ki van élesírs'e. A cs gombjára fakaiaNevezetesebbek Essai sur l'équilibre des massifs páccsal alkalmazott ütés a csövet a homlokcsont
(ejtsd:

bassiU lé mon),
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;
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lemezein át a koponyába hajtja, mire az állat
összeroskad. A marhavágás e módja fleg Franciaországban divatos és ügyesen alkalmazva az állatok gyors és biztos levágását teszi lehetvé. Másik
alakja a -pisztoly-bonterolle, mely az
elbbitl abban különbözik, hogy üres

vascs

helyett

pisztolycs
van az álarc
közepébe illesztve, mely-

—

Bouts-

Boutonniére

m. gomblyuk). Sebéhúgycsövét az esetben nyitja meg az orvos a br fell, ha húgycsoszkület (1. 0.) miatt a vizelés ürítése, valamint a
legfinomabb eszközök bevezetése a hólyagba lehetetlen. Más néven urethrotomia extema.
Boutroux (ejtsd batru), Emilé, az újabb francia
filozófia egyik vezérférfla,
szül. 1845. Montrougeban (Seine dép.); a híres École normálé
növendéke, de Heidelbergben is huzamosabb
ideig tanult alapos ismerje a német filozófiának. 1876 óta tanára a filozófiának, elbb Montpellierben ós Nancyban, majd az École normáléban, 1885 óta a párisi egyetemen. 1902 óta a
Fondation Thiers igazgatója. Egyik megalapítója
a nemzetközi filozófiai kongTesszusoknak (1900.
(franc. a.

szeti míitét, mellyel

a

férfi

:

;

nek elsütésével a golyó az Parisban, 1904. Genfben, 1908. Heidelbergben,
állat agyvele- 1911. Bolognában), valamennyinek idáig szinte
jébehatolésaz középpontja. Nemzetközi nagy jelentsége és
állatot megöli. népszersége ezzel kapcsolatos. Kant kriticizmuA lövéssel járó sából indul, de pozitivebb eredményekhez jut; nem
zaj miatt, mely zárkózik el a metafizika lehet.ségétl. B. legérBouterolle.
dekesebb kísérlete a véletlen fogalmának analíaz állatokat
megvadítja, valamint azért is, mert a kiltt golyó zise útján kimutatni, hogy a világ szellenü miirányt tévesztve, emberben is kárt tehet, nem volta a szabadságban keresend. A vallást is
iparkodik a tudománnyal megegyeztetni. Müvei
igen van alkalmazásban.
Bouterwek, Friedrich, német bölcsész, eszté- közül fontosak De la contingence des lois de
Questions de motikus és irodalomtörténész, szül. Okerben 1765 la nature (1874, 4 kiad. 1902)
ápr. 15., megh. Göttingenben 1828 aug. 9. Tanár rálé et d'éducation (1895) De l'idée de la loi navolt. Munkái Ideen zu einer alig. Apodiktik Die turelle (1895). Számos fll. tört. mvet írt, LeibnizEpochen d. Vernunft Immánuel Kant, ein Denk- rl, Socratesrl, Boehmérl, továbbá: Études d'himal Aesthetik Ideen zur Metaphysik des Sehö- stoire de la philosophie (1897) Pascal (4. kiad.
nen Religion der Vernunft Geschichte der neue- 1907) Science et religion de la philosophie conren Poesie u. Beredsamkeit, stb. Eleinte Kantból temporaine (1909). Leford. Zeller mvét: La
indul, késbb inkább Jacobihoz ragaszkodott de philos. des Grecs, 3 köt. Munkáit ujabban si'n
többet érnek empirikus megfigyelései ós megjegy- fordítják németre. Magyarul 1. a Szellem c. folyózései az esztétika ós írod. tört, terén.
irat I. számában egyik cikkét: Természet és
Bontet de Monvel (ejtsd: butó dö móüvei), több Szellem.
francia fest neve. Megemlítend közülök: Í.B.,
Bonts (ejtsd bautsz), Dierick, németalföldi fest»'j,
Bemard, fest ós rézkarcoló, szül. Parisban ISSi szül. Haarlemben, a XV. sz. els negyedében,
aug. 10. Merson ós J. Dampt tanítványa. Fiatal megh. 1475 máj. 6. Louvainben, hol 1447 eltt
:

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

:

is már több jelentékeny mvet alkoezek idrendben R. B. arcképe Versailles
látképe Hajó vontatók (színes rézkarc) Rita del
Erido arcképe A lábadozó
(lillei múzeum).

létére
tott

:

;

;

;

A

Szépmüv.

Míiz. grafikai

;

;

n

gyjteményében több

mtíve látható.
B., Hlaurice, fest és illusztrátor, szül. Orléansban 1851 okt. Cabanel, J. Lefebvre és Carolus-Duran tanítványa. Els sikereit még a hetvenes években aratta vallásos és keleti tárgyú
képeivel
Irgalmas szamaritánus (orléansi múzeum) Vásárról hazatér arabok (amiensi múzeum). Illusztrációi közül nevezetesek La Paree
de Me Pathelin, Chansons et rondes pour les enfant8;Chansons de Francé; La Fontaine; Nos enfants La vie de Jeanne d'Arc. Az orléansi szz
dicsítésére újabban 3 nagy falképet festett a
domremy-i bazilikában.
Boutique (franc, ejtsd: butik) a. m. bódé, vásári bódé, alsórend bormérés houtiquiet", gazda,
korcsnuíros.
2.

:

;

:

;

telepedett le és nagy tevékenységet fejtett ki. AVan
Eyck testvérek és Roger van der Weyden után
B. a németalföldi festészet legkiválóbb mestereinek egyike. Legnagyobb mvének, az oltári szentségre vonatkozó szárnyasoltárnak (befejeztel467),

szárnyképei a berlini és müncheni múzeumokban
vannak, míg középs képe, az Utolsó vacsora,
még eredeti helyén, a louvaini Szent Péter-templomban látható. Ugyanitt van egy második szárnyasoltára,

melynek fképe

Szt.

Erazmus

vér-

tanuságát ábrázolja. A louvaini városház számára
1468. festett Utolsó ítélet nem maradt fönn ezzel
kapcsolatos 2 kép, mely az igazságos ítélkezésre
vonatkozik (III. Ottó császár), ma a brüsszeli képtárban van. Egyéb hiteles miivel közül kiemelendk Szt. Hippolit vértanusága a bnigesi Saint
;

:

Sauveur templomban és egy szárnyasoltár kiváló
szépség részei a müncheni Alté Pinakothekben.
B., kinek mvészete fleg Roger van der Weyden hatása alatt fejldött, jellegzetes, szikár, szögletes mozdulatú alakokat, finom, gyakran arcBouton (franc. a. m. gomb), briliáns függ, képszer fejeket fest. Mvészetének nagy jelenorvosi értemben kis pörsenés, kiváltkópen az ar- tséget ad ragyogó, mély színezése és fleg az
con.
alakokkal harmonikusan egybeolvadó, eldjeiéBouton d'AIep, 1. Aleppo-fakadék.
nél szervesebb tájképi elem festi értékesítése.
;

;

—
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BoatS-rimés (ejtsd borimé), a XVII. és XVIII. 8Z.
francia irodalmi szalonokban kpdvelt költi
faj, meljTiél a rímeket elre megadták a rögtönz
versírónak. 1651-ben Parisban egész gyjteményt
adtak ki bellük Estito des B. címen. Ijcgjelesebb
mveli e játéknak Benserade, La Calprenéde,
Fontenelle és Marmontel voltak.
Bontwell (ejtsd: baotvei), Georgc Seicoll, észak:

m-

amerikai

politikus, szül.

Brooklynban 1818

;:

jan.

28. 1851-ben Massachusetts állam kormányzójának választották. Késbb a népnevelésre fordította tlgj'elmét ós az Educational topics and
institutions c. müvét adta ki (1858). Négy évvel késbb a képviselházba választották, ahol
a köztársasági pártnak egyik vezérféríla lett.
Ellenezte a rabszolgaságot és szószólója volt a

—

Bvet

2. B; Auguste, svájci teológus, szül. Genfben 1826 febr. 16., megh. u. o. 1893 nov. 2.
Genfben és Berlinben képezte magát teológussá.
1853-ban Parisba ment, mint Monod Adolf
segéde; majd rövid idre lelkészi állást foglalt el Londonban a svájci egyháznál. Hazájába

visszatérve, 1854. célignyi, 1857. genfi lelkész,
u. o. az apologétika és agj'akorlati teológia
tanára lett. Pontosabb mvei Paroles de foi et
de liberté (1882) ; Le divin aprés les apotres (1882)

majd

:

Le protestantisme á Geneve

(1884) Nouvelles pade liberté (1885); La notion de
peché (1885) Le pasteur John Bst, esquisse biographique (4. kiad. 1881) La conscience modemé
et la doctrine du peché (1886) Théologie systéroles de

;

foi et
;

:

;

matique 1887).
(

Bouvignes (ejtsd: buyiny), község Namur belga
védvám-politikának. Grant elnök 1869. pénzügyminiszterré nevezte ki. Szülföldje utóbb szená- tartományban. Dinant (ettl 2 km.-nyire) arrontorrá választotta. Müvei még Manuel of the di- dissementban a Maas mellett, (1900) 1104 lak.
rect and excise tax system of the United States Créve-Coeur erd romjaival, amelyet az 1554-iki
(1863) Speeches and Papers i-elating to the re- ostrom alkalmával az asszonyok hsies védelme
bellion (1867); Why I am a republican (1884); tett híressé.
Bouvines (esjtsd: buvin, Bovines), község Nord
The crisis of the Republic (1900).
Boavard (6üt.<d: bavár), Alexim, francia csilla- francia département Lille arrond.-jában, a Marcq
gász, szül. Haut-Faucigny-ben (Chamouny mel- partján, 437 lak. B. híres azon ütközetrl, amelylett) 1767 jún. 27., raegh. Parisban 1843 jún 7. ben 1214 júl. 27. II. Fülöp francia király IV. Ottó
Fiatal korában juhászbojtárkodott, de nagy szor- császárt és szövetségeseit, az angolokat legyzte.
galma és kiváló tehetsége által a párisi Obser- E gyzelem emlékére III. Napóleon 1863. 6Vt ni.
vatoire csillagászává s a francia akadémia tag- magas obeliszket emeltetett. 1794 máj. 17. és 18.
jává küzdötte fel magát. Több üstököst fedezett a franciák ós osztrákok küzdöttek itt egymással.
fel. B. számított Uranus-táblákat. 1834-ben ama V. ö. Baühausen C, Die Schlacht bei B. 1214.
nézetének adott kifejezést, hogj- az Uranus elté- (Jena 1910).
70*96 ár.
Bouw, batáviai földmérték
rései a tle számított tábláktól az Uranuson túl
lev bolygóval magj-arázhatók. Az észlelt eltéréBooxwiller, l. Buchs^iveüer.
Bova, város és püspöki székhely Reggio diCasek vezettek a Neptunus felfedezéséhez 1846.
Boavardia Salish. (növ.), a Rubiaceae (Galaj- labria olasz tartományban, a Spartivento-fok közefélék) család génusza, melynek 30 faja fkép lében, (1901) 4662 lak., akik nagyobbára albán ereKözép-Amerikában van elterjedve. Füvek vagy detek és a XV. sz. 2. felében Skander bég halála
cserjék, keresztben átellenes levelekkel. Viráguk után költöztek ide. 1783-l«n a földrengés földig
pártája hosszú, csöves, fehér, sárga vagy veres. lerombolta, de IV. Ferdinánd újra fölépíttette.
Bovadilla (Bohadilla), Franeesco de, spanyol
Virágzatuk végálló hármas bog. Számos faj kedvelt kerti és cserépnövény, ilyenek pl. B. terni- lovag. Katolikus Ferdinánd és Izabella királyné
folia (Cav.) Schlecht., piros \-irágú B. ftara Dcne 1500. Hispaniolába (Haiti) küldték, hog>- a Kolumés B- birólor Kze., sárga virágú B. hngiflora bus ellen felmerült vádját megvizsgálja és ha
H. B. K., igen kellemes illatáért nagyra bwsülik. Kolumbust bnösnek találja, öt letegj-e s maga
vegye át a helj'tartóságot. Hispaniolába érkezteGuatemalában Flór de S. Jüan a neve.
Boavet, sziget a Déli-Jegestengerben, a d. sz. kor B. Kolumbust azonnal elfogatta, minden ki540 26' és a k. h. 30 24' alatt; 95 km. hosszú, 8 hallgatás nélktil vasra verette s mint gonosztevt
km. széles egészen glecserek takarják. B. fran- Spanyolországba küldte. De Kolumbus oly hatcia hajós 1739 jan. 1. fedezte föl.
hatósan védekezett, hogy a királyi pár B.-t elBoavier (ejtsd: bnvjé), 1. Alexis, francia író, járásának iírazolása végett visszahivatta. B. útaztU. 1836. Parisban, raegh. u. 0. 1892. Eleinte közben hajótörést szenvedvén, életét vesztette
bronzesztergályos volt, de 1863. felhagyott mes- 1502 június 29-én.
terségével, magánúton tovább tanult s közben
Bovaryzmus, Jules GauUier által. Flaubert
hamar népszervé vált dalokat írt, majd ezeknek Madame Bovary c. ismert regénye után alkotott
sikere után tárca -regényeket, operettszövegeket kifejezés, hisztérikus, meg nem értett nkre álés énekes vígjátékotot. termékeny fantáziájával talában azon törets'és jellemzésére használják,
elevenné és bonyodalmassá tudta tenni mveinek h{^ az ember magát máskép érezze, mint ami cselek vény ét ebben rejlett népszersége. Regé- lyen állaiK)tban valósággal van.
nyei közi említendk Les pauvres (1870) Le
Boves, község Cuneo olasz tartományban, a
Besimanda lábánál, vasút mellett, (i9oi)9661 lak.,
niariage d'un forgat (1873) La grandé Iza 1878)
Le mouchard (1879); Les creaneiers de l'échafand mán'ánybányákkal, selyemiparral.
Boves Icarii (lat, Ikariiisz ökrei), a Göncö\(1880); Le club des coquins (1881); I^ sang-brulé
(1883); La belle Olga (1889); Les assasins de fem- szekere hét f csillaga.
me8(1891); ezek közül többet drámának is felBevet (eijtBd: bvé). Marié Anne de, francia regényírón, sztU. Metzben 1860-ban. Eleinte folyódolgozott.
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iratokban ismertette az angol társadalmi és iro- sának tenyészetét léghíjas térben beszárította. A
dalmi viszonyokat. Nagyobb feltnést 1895. írt poralakü ojtóanyagból vízzel való dörzsölése után
Confessions d'une fllle de trente ans c. regényé- elször 4 mgmot, 2V2— 3 hónap múlva pedig 20
független- mgmot kell fiatal borjuk viverébe fecskendezni.
vel keltett, melyben a férjnélküli
ségeért harcol. Ezt követték: Román de fem- A védöojtás már fertzött állatokon lázas reakmes (1895) Sexe f aible, Confessions conjugales ciót okoz és hurutos tüdgyuladásos borjukat
ós a szatirikus Partié du pied gauche (1896). Leg- halálosan is megbetegíthet, egészséges állatokra
újabb ós legkiválóbb regényében Parole jurée nézve azonban ártalmatlan. Védhatása abban
(1897) els müvének irányelveit még jobban ki- nyilvánul, hogy a beojtott állatok ellenállóképes
domborítja. Angolul megjelent tle: Life and sóge a mesterséges fertzéssel szemben igen
works of Gounod (1894). 1901-ben férjhez ment tetemesen megnövekszik, de csak egy idre,
Deschampsde Boishébert földbirtokoshoz. Magyar 1— 1 V2 évre tartós védelmet ezért csak évenként
fordításban megjelent A szép Fernánd e. regénye megismételt ojtások nyújtanának, az ilyen eljárás
azonban a gyakorlatban alig vihet keresztül,
(Budapest 1899).
Bovianum, a szamnit penterek fhelye, a szö- mert nagyon költséges volna s még inkább azért,
vetséges háborúban (Kr. e. 89) a Róma ellen fel- mert a befecskendezett emberi gümöbacülusok
kel törzsek gyülöhelye volt ezért SuUa elfog- hónapokon keresztül is élve maradnak az állat'
lalta és lerombolta, s helyén ma Agnone mellett testében s amiatt a beojtott állat hosszú ideig
Pietrahbondante áll. Közel déh-e tle alapította nem vágható le közfogyasztás céljaira. Ezek a
Caesar veterán katonái számára a B. ündecima- körülmények értelmezik, hogy a védojtásnak ez
a módja, mely azon az elméleti feltevésen alapul,
norum nev kolóniát (ma Bojano).
Bovic, adók. Zágráb vm. vrgin mosti j.-ban, hogy az ember tuberkulózisának baeillusa szelídített varietása a szarvasmarhák tuberkulózisa
(1900) 722 horvát-szerb lakossal; u. p. és u. t.
bacillusának, ép úgy nem tudott ersebb gyökeret
Vrgin most.
Bovinae (paieont), tulokféle állatok, atülkös- verni a gyakorlatban, mint a hozzá hasonló egyéb
szarvuak egyik alcsaládjába tartozó, nagy, ers, ojtási módszerek. (L. Tuberkulózis, Tauruman,
esetlen kérdzk, melyeknek fbb ismertet je- Phymatol.)
Bow., növénynevek mellett J. Bowie (ejtsd: bói>
gyei a többé-kevésbé hengeres és sima szarvak,
a széles pofa, a szétálló orrlikak, hosszú fark, a ang. kertész és utazó (Jóreménység foka, Brazília;
tehén 4 csecsbimbós tgye s a patamirigyek és a megh. 1818.) nevének rövidítése.
BowdicMa H. B. K. (oöv.), a Papiüonatae
könygödrök hiánya. Egész Európát és Afrikát,
középs és déli Ázsiát, valamint Amerika É.-i (Pillangós virágnak) gónusza, melynek 2 faja
részét lakják. A B. két csoportja a bivalyok ós Dél-Amerika tropikus tájain ól. Magas fák. A B.
tulkok, nyolc nembe osztott 27 kihalt és 17 él fajt mrgilioides H. B. K. (sebipira-guagu v. mirim)
foglal magába. Egyik legrégibb tulok az indiai nehéz és rendkívül kemény fájáról nevezetes,
plioeénkorú szivalik-rétegekböl ismeretes Buffa- melyet iparilag felhasználnak. Cserzariyagos
lus sivalensis ; Közép-Európa pleisztocén rétegei- kérge (Cortex sebipira, chabariokéreg) becses orben s így Magyarországon is gyakori a Bos vosság a köszvény és a reuma ellen.
Bowditch-féle törvény, a szívizomzatnak azt
frimigenius (stulok) és a Bison priscus (sbölény). Utóbbinak az se, az európai bölény a sajátságát fejezi ki, hogy minden hatásos in(Bison bonasus) a krónikák szerint a XVIIL sz. gerre maximáÚs ervel húzódik össze; ezt a
törvényszerséget a «mindent, vagy semmita
elején még élt Erdélyben. L. Tidokfélék.
elvével fejezhetjük ki röviden. L. Szivmozgás.
Bovines, város, 1. Bouvines.
Bowen (ejtsd: -bón), Francis, amerikai filozófus,
Bovino, ker. és püsp. székhely Foggia ol. tartományban, a Cervaro partján, (1901) 7613 lak., régi nemzetgazdasági író, szül. Charlestownban 1811
vízvezeték romjaival bor- és olajfatermeléssel. szept. 8., megh. 1890. 1843— 54-ig a North AmeriBovio, Giovamii, olasz jogtudós és politikus, can RevÍGW-t szerkesztette. Feltnt abban az idszül. Traniban 1838., megh. Nápolyban 1903 ápr. ben a magyarokról írt cikkeivel, amelyekben
15. Miután 1875 óta a nápolyi egyetemen mint az akkor annyira népszer magyar ügyet tájogtanár mködött, a parlamentbe választották, madta. Azután a Harvard-Coliege tanára lett.
hol radikális nézetei és ékesszólásánál fogva ki- Munkái Critical Essays in the history and pretnt. Az In'edenta alelnökeként szóval és írás- sent condition of speculative plülosophy (1842)
ban támadta meg Ausztriát és a pápát. Müvei a Principles of Political Eeonomy 1856. jelent meg
Corso di scionza del diritto Saggio critico del elször 8 1870. ismét American Political Eeonomy
diritto penale (2. kiad., Napoli 1877); Sistema címen. Modern philosophy from Descartes to SchoScritti lettorari Schema del natu- penhauer and Haitmann (1877).
di fllosoíia
Bowenit (ásv.), almazöld szerpentin-féleség.
ralismo matematico Discorsi politici Uomini e
Bowerb., állatnév mellett Bowerbank James
tempi (1879); Scritti fllosoflci e politici (1883);
Sommario della storia del diritto in Itália (1883) Scott (1797—1877) angol zoológus nevének rövidítése.
Filosofla del diritto (4. kiad. 1894); H naturalismo
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;

:

;

;

;

;

La

;

Bowiea Harvey

a Liliaceae (Liliommelynek egyetlen faja a
B. voÍKhilis Harvey, a Pokf öldön term hagymás
Bovovaccin, ojtóanyag a szarvasmai'hák növény. Olykor kultiválják mint dísznövényt.
tuberkulózisa ellen. Behring állította el 1901.
Bowie-kés (ang. boivieknife), töralakú, börhüoly módon, hogy az emberi tuberkulózis baciUu- velyben hordott vadászkós, melyet Amerikában

sclenza e la storia irresponsabili iunanzi al
codice penale II genio (1899).
Bovista Pers. (oöv.), 1. Pöfeteg;

(növ.),

félék) család gónusza,

-

Bowl

szúró fegyver gyanánt használnak. Nevét Bowie
1836. a Texas ellen vívott

ezredeetól kapta, ki
(ang.,

«ütsd: bói),

Boxhagen-Rummelsbursr

Bowman-tok,
BowmanTille

1.

Vese.
bomenviU), város Pretorio

(ejtsd

:

kanadai tartományban az Ontario-tó mellett, (i9oi)
az ugyanily nev, de 2731 lak., orgona- és zongoragyártással.

harcban Alamo erdnél eaett

Bowl

-
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el.

az angolban ct<;>-nek nevezett ital számára készült,
és a mi levesestálunkhoz hasonló edény, mely
többnyire ünnepélyes alkalmakkor használatos.
Az ital maga angol származású, de másutt ép
oly elterjedt és sokféle. Lényegét bor, pezsg v.
sör képezi narancs, citrom, eper, málna, ananász,
öszi-barack stb., valamint cukor hozzátételével.
Bowles (ejtíd bauisz), Wüliam Lisle, angol pap
:

és költ, szül. Kings-Suttonban 1762 szept. 25.,
megh. 1850 ápr. 7. Salisburyban. Kiadta Popé
müveit 8 mint romantikus, hevesen támadta
Pope-t amiért Byronnal és Campbellel éles vitába
Fourteen sonnets
keveredett. Els költi
(1789) elégikus hangulatával és dallamos nyelvével mely hatást gyakorolt. Egyéb versei közül
legjobb The spirit of discovery, or the conquest
of the Ocean (1805). Utolsó költi müve Scenes
and shadows of departed days. Költi müvei utoljára 1880. jelentek meg. Mint egyházi író is
ködött prédikációkat és egyháztörténeti munkákat adott ki.
Bowlinggrreen (ejtsd: banlin^rin), gondozott
gj'eppázsit a kertekben vagy a parkokban.

mve

:

:

:

m-

:

Bowness
(1901)

2682

vár^ Westmorland ana Windermere-tó K.-i partján,
kikötvel, hotelekkel. Az angol

(ejtsd: bonessa),

gol grófságban
lak.,

tóvidék látogatóinak találkozó helye.
Bowring (ejud baaring), John, angol államférfiú,
:

nemzetgazdasági író és utazó, szül. Exeterben
1792 okt. 17., megh. Claremontban 1872 nov. 23.
B. ós Bentham J. alapították a reformelveket
sürget Westminster Review-t. 1832—1837. és
1841—49. az alsóház tagja volt és tagjává lett
annak a bizottságnak, mely Angliának Franciaországgal való kereskedelmét tárgyalta. V. ö.
Reports on the commercial relations between
Francé and GreatBritaín (London 1835—36, 2 köt.)
és Report on the commerce and manufactures of
Switzerland (u. o. 1836, ném. 1837) cím munkáit,
amelyekben a szabad kereskedelem elnyeit fejtegeté. 1849-ben konzulnak nevezték ki Kantonba,
ahol olyan erélyes volt a kinai hatóságokkal szemben, hogy 1854. Hong-Kong kományzójává és a
kinai angol kereskedelem felügyeljévé nevezték
ki. De midn hadüzenet nélkül 1856. Kantont bombáztatni merte, \1sszahítták. Hazautaztában a

is járt és errl szól Visit to
the Phüippine Islands (London 1859) c. mve. Megelzleg Sziamban járt kereskedelmi szerzdés
megkötése végett és akkor írta The kingdom and
people of Siam (u. o. 1857, 2 köt.) c. mvét. Európának majd minden országát beutazta és számos
népdalgyüjteménye és fordítása között a jávai,
orosz, spanyol, lengyel, szerb és cseh gyjteményein kí\Til egy Poetry of the Magyars (1830) c.
mvet is adott ki. 1859-ben nyugalmazták. Özvegye 1874. A memóriái volume of sacred poetry
nak. A játékosok két pártra oszolnak minden játé- with a memoir of the antor c. mvét és az Antokosnak két golyója van. Ezeket a játéktér köze- biographical recollections-t (u. o. 1877) adta ki.
Egyik üa, B. Edgár Alfréd, Schüler, Goethe
pére helyezett fehér golyóhoz, a jack-hez gurítja,
hogy ezt eltalálja, vagy hogy legalább a jack ós Heine müveit fordította ansolra. Fordított
közelében álljon meg saját golyója. Az a párt nyer, Petfibl is.
Box (ang.), tulajdonképen rekesz, doboz ; de
mely többször találta el a jackot, vagy amelyszínházi páholj't is jelent. Azonkívül az istállónak
nek golyói közelebb értek ahhoz.
Bowman (ejtsd bómen), Wüliam, angol orvos, azon elzárt rekeszeit nevezik íg>% melyekben a
szül. Nantvsichban 1816., megh. 1892 márc. 29. lovak egymástól elkülönítve s anélkül, hogy megLondonban mint az élettannak, az általános kór- köts'e volnának, szabadon mozoghatna.
Box (állat), 1. Tengeri keszeg.
tannak és kórboncolástannak tanára mködött s
Boxberg, közs. Baden nagyherc^s^ben Mose minségben a harántcsíkolt izomrostoknak, valamint a vesének a szöveti szerkezetét és élettani bach (ettl 46 km.-nyire) j.-ban a Schüpfbach
mködését i letöleg nevezetes felfedezéseket tett. partján, (i9oó) 708 lak., fakereskedéssel, szöUöml1856-tól kezdve a sebészettel és szemészettel, majd veléssel a német lovagrend régi kastélyával.
Boxer, kutjafaj, l. Kutyák.
1877 óta kizárólag a szemészettel f(^lalkozott.
Boxerek, tulajdonkép Ta-huán, vagyis: «a szöNagyszámú tiszteletbeli állást tölt be. Nevezetesebb munkái On the mínnte structure and mo- vetkezett hazafiak társasága », kinai titkos társavements of vo'.untary muscle; On the structure lat, mely 1890 körül keletkezett s 1900. veszedeland use of the Malpighian bodies of the kidney, mes felkelést támasztott a keresztények és eurówith obserN'ations on the circulation through that paiak ellen, úgy, hogy a nagyhatalmaknak fegyvegland Lectures on the parts coneemed in the resen kellett közbelépni, 1. Kina. V. ö. Loti, Die
Schreckenstage von Peking töresd. 4. kiad, 1905).
operations of the eye,8tb.
Boihagen-Rxumnelsbarg, Berlin tszomszédBowman-féle mirigyek. Az orr-üreg szagló
nyálkahártj-ájában fészkel festékéé, csöves, ságában, Lichtenberirtól D.-re fek\- község, (i9io)
egyszer v. elágazó mirigyek. Újabb vizsgálatok 51,965 lak., nagj- raktárakkal. 1910-ben óriási
benzintartályok gyuladtak ki, nagy kárt okozva
folytán tudjuk, hogy nyálkát választanak el.

Bowlmg Green

(ejtsd:

baaiing gnn), 1.

Warren FUippini-szigeteken

county szeklielye Kentucky amerikai államban a
Barren partján, vasút mellett, (igco) 8226 lak.,
gabona-, sertéshús- es dohánykereskedéssel. 1862ben a rabszolgaháboniban a konfederáltak itt
2. B-, Wood coonty
vereséget szenvedtek.
székheiye Ohio amerikai államban, (i9oo) 5067
lak., üvegiparral földgázforrással.
Bowlingit (ásv.), a steatitcsoportba tartozik.
Bowls (ejtsd: bóisa), kedvelt angol játék, melyet
gjeües területen, 6—8 hüvelykes golyókkal játsza-

—

;

;

—

:

;

:

:

Bowmannit

'áiv.\

1.

Hamlinit.

az ottani keresk^knek.

;

;
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Box-Iabda

Box-labda (puncMng-ball, ejtsd paucsing baii). A
boxolás gyakorlására szolgáló labda. Különösen
két alakban használatos az egyik mindkét végén gummikötélben folytatódó felfujt labda az
egyik gunmiikötél a mennyezethez, másik a padlóhoz lesz ersítve. Másik formája a mennyezetrl
lelógó körte alakú labda. Boxolók részére igen alkalmas gyakorló eszköz.
Boxolás, 1. ÖkölvívásBoxoló keztyü, a vivó keztyükhöz hasonló,
küls része lószörrel van kipárnázva. Az ujjak
belül nem érintkeznek egymással, mindegyiknek
külön rekesze van, csak kívülrl van a keztyü
négy ujja egyesítve a hüvelykujj mindig külön
van. Csukló körül gummiszalag szorítja a kézhez
a mérkzésekhez használt B. szára azonban fzs.
Súlya kb. 240 g.,
Boxtel, közs. Észak-Brabant németalföldi tartományban, 16 km.-re Hertogenboschtól, a Dommel és vasút mellett, {i9oo) 6744 lak., vászonszövéssel, fehérítkkel és papíriparral.
:

:

;

;

Boy

(ang., ejtsd

szolga. L.

:

boj)

a.

még Messenger

m.

ifjú,

inasílú, ifjú

-

Boyer

nevét nagy kiadói vállalatai, fleg a híres Shakespeare Gallery, nagy metszetsorozat, melyhez B.
korának legkiválóbb angol festivel készíttette az
eredetieket. Ez a
ma is nagy becsben áll a
gyjtök eltt, st egyes lapjai is nagy árakon
kelnek el.
Boyé, Kaspar Johannes, dán költ, szül. Norvégia Kongsberg nev városában 1791.,megh. Kopenhágában 1853. Teológiát tanult, jó ideig Kopenhágában szemináriumi tanár volt, majd lelkész Söllerödben és Helsingörben, végre 1847. kinevezték
a dán fvárosba tábori lelkésznek. írói pályáját
mint színmíró névtelenül kezdte (Juta, Svend
Grathe stb.). Öhlenschláger modorában érzelgs
darabokat írt. Valódi népszerségre dalaival és
balladáival tett szert. Irt még vallásos dalokat és
prédikációkat. Válogatott költi munkái (Udtalyte
poetiske Skrifter) 4 kötetben 1850—51. jelentek

m

meg.
Boy-Ed, Ida, német regényírón, szül, Bergedorf ban 1852 ápr. 17. Lübeckben él férjnél. Mvei
közül említendk Ein Tropfen (1882) Manner
:

;

der Zeit (1884); Nicht ím Geleise (1890); Aus
Malergeschichten
Tantalus Geschleeht (1891)

hoy.

Boyaca (ejtsd: bojaca), 1908-ig egyik departamentója Kolumbia köztársaságnak.
(1892) Lea u. Ráhel (1892) Bmpor (1892) Die
Boyau, 1. Erdítés.
Schwestem (1894); Síében Sehwester (1894);
Boyce (ejtsd bajsz), WüUam, angol zeneszerz és Werde zum W^eib (1894) Die Lampe der Psyche
orgonamvész, szül. Londonban 1710., megh. u. (1896) Nichts (1897) Die Flucht (1898) Zwei
Um
o. 1779 febr. 7. Greene és Pepusch tanítványa, a Manner (1899); Aus einer Wiego (1900);
Fást ein Adler
királyi ének- és zenekar kinevezett zeneszerzje Heléna (1901) Ein Echó (1908)
Geschiehten aus der Hansestadt (1909)
8 itt orgonás lett. Utóbb megsiketiilt. Hawkins (1908)
nagy zenetörténetének munkatársa nagy egy- Nichts über Mich (1909); Ein königlicher Kaufházi (Cathedral musie) és világi (Lyra britannica) mann (1910).
énekgyüjtemények szerkesztje. Piaint of DáBoyen, Leopold Hermann Ludwig von, porosz
Vihar) tábornok, katonai író, szül. Kreuzburgban 1771
vid c. oratórium, drámák (Shakespeare
jún. 20., megh. 1848 febr. 15. Részt vett a lengyelzenéje, 8 szimfónia stb. szerzje.
Boycott, angol kapitány, aki a múlt század országi (1794- 96) és 1806-iki francia hadjáratban.
két utolsó évtizedében Eme grófnak írországi bir- A tilsiti békekötés után Scharnhorstnak a hadsereg
tokait kezelte és kit rendkívüli szigorúsága miatt újjászervezésében kezére járt. 1813— 14-ig vezérsaját bérli és munkásnépe annyira meggylöl- kari fnök volt, 1814— 19. pedig hadügyminiszter
tek, hogy úgyszólván társadalmilag kiközösítet- lett. A bekövetkezett reakciónak nyíltan ellene
ték s átok alá helyezték. Senki sem vállalt tle szegült, 1819. pedig leköszönt. Azután 21 éven át
munkát v. szolgálatot nem adtak el neki semmit visszavonultságban élt. IV. Frigyes Vilmos 1841.
és nem is vettek tle semmit. Megh. Flexton-ban újra hadügyminiszterré tette. 1847-ben visszalépett
(Anglia) 1897 jún. Azóta «boycotting»-nak nevez- s a berlini rokkantak házának kormányzója lett.
ték Írországban és utóbb a kontinensen is a Mvei közt megemlítendk Beitráge zur Kenntmunkások ellenséges magatartását munkaadóik- nis des Generals v. Scharnhorst (Berlin 1833)
Erinnerungen aus dem Lében des Generallieutekal szemben.
Boycott-biztositás, 1. Biztosítás.
nants v. Günther (1834). B. szerzje a DerPreusBoy d, Andre7vs Kennedy Hutchinson, angol író, senLosungc. dalnak (1838).Halála után megjelent:
szül. 1825. Anchinleckben (Ayr grófság), megh. Erinnerungen aus dem Lében des Generalfeld1899. Bournemouthban. 1851-ben papi pályára marschalls Herrn v. B. (1—3. köt., kiadta Nippold,
lépett és különböz helyeken lelkészkedett, 1864 Leipzig 1889—90), érdekes emlékiratok. — Fia B.
óta Edinburghban, utóbb St. Andrewsban. Nevét Hermann, porosz tábornok és I. Vilmos császár
Rocreations of a Country Parson c. mve (Lon- szárnysegéde, megh. 1886 febr. 19. Jenában.V. ö.
don 1859, 1861 és 1878) tette széles körökben is- Tümpling, Aus dem Lében des G«neraladjutanten
meretessé. Innenfogva rendkívül gazdag irodalmi H. B. (Berlin 1898).
munkásságot fejtett ki, különösen teológiával fogBoyer, Jean Pierre, Haiti köztársaság elnöke,
lalkozott. Késbbi mvei közül kiemelendök: szül. Port au Princeben, San Domingo francia
Twenty Five Years of St. Andrews (1892) Occa- gyarmaton 1776 febr. 28., megh. Parisban 1850
sional and Immemorial Days (1895) The Best júl. 9. Franciaországban végezte iskoláit, a forraLand (1888); To Meet the Day(1889) East Coast dalomidejón pedig szülföldjétaz angolok ellen véDays and Memories (1889).
delmezte. 1802-ben a Toussaint l'Ouverture (1. o.)
Boydell, John, angol rézmetsz és mkeres- alatt felkelt négerek ellen harcolt, de mulatt létére
ked, szili. Dorringtonban 1719 jan. 19., megh. azután velük egyezségre lépett, s a gyarmat tel1804 dec. 11. Saját mveinél ismertebbé tették jes fölszabadítását tíi^te ki célul és a vérengz
;

;

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

:

;

:

;

;

;
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F.

Dessalinet (1806) tényleg megbuktatta (1. Haiti)
Azután Port au Prince fóvároa térparancsnoka
lett. 1818 márc. 29. egyhangúlag a délnyugati
köztársaság elnökévé választották^ Christoph halála után pedig (1820) az egész szigetet egjesltette
kormányzata alatt. B. derekasan megfelelt feladatának, mindamellett néhány elégületlen 1843
váratlanul mesbuktatta, úgy hogy kénytelen volt
angol hadihajón Jamaika szigetére és onnan
Franciaországba menekülni.
Boyer de F., zoológiai neveknél Boyer de
Foscolombe Etienne aixi gyógyszerész, entomológus nevének rövidítése (szíil. Aixban 1772.,
megh. 1853.) az ártalmas ii) varokról írt.
:

Boyesen, HjalniTr Hjorth, nonég születés
amerikai tudós és költ, szül. Nor\'ógiában, Frederiksvámben 1848 szept. 23., meghTNew Yorkban 1895 okt. 6. A krisztiániai egyetemen modem
filológiát tanult, de már 21 éves korában kiment
Amerikába. 1872-ben tanulmányai folytatása végett a lipcsei egyetemre ment s késbb a német
filológia tanára lett, elször az Ithacái Comell-,
1881. a new-yorki Columbia-egj'etemen. Tudományos munkái közül Goethe Faustjáról szóló tanulmánya Heiurich Gusztáv fordításában magyarul
is megjelent (Budapest 1888). Fbb munkái:
Goethe and Schiller, their lives and works (8. kiad.,
Boston 1885): The historj' of Norway (1886);
Commentarj' on the works of Heniik Ibsen (1894)
Liiterary and social silhoaettes (1894) Essays on
Scandina\ian literature (18y5). Tudományos munkáin kívül regényeket és novellákat is írt A
Nortemans pilgrimage Tales from two hemi;

;

:

:

c.

Boyneburgr

müvében az Aristoteles-féle négy elem ellen kel

híve volt a Gassenditl felelevenített atomelméletnek, amit a kémiai átalakulások magyarázatára alkalmazott. Számos teológiai müvet is írt.
Mveinek els tökéletes kiadását Birch adta ki
(London 1744, 5 köt.).
ki,

2. B..Roger, Ürrery grófja.ajigol állarafcrflú,
B. Richárd «Cork nagj- grójá»-nak Üa, szül.Lismoreban (Waterford) 1621 ápr. 15., megh. 1679

Károly Broghill bárójává tette, amiért
a királynak ki végeztetéséig híve volt.
1649-ben azonban Cromwell a maga részére nyerte
B.-t, aki öt azután Írország leigázásában segítette.
A protektor halála után II. Károly pártjára állott,
aki 1660. Orrery grófjává és Írország fbírája vá
tette. Parthenissa c. regényén kívül több szomorújátékot írt. Ezek Dramatic works címen 1743. jelentek meg. State letters c. közérdek levelezése
csak halála után jelentmeg(1742). Kiadta J/orrice.
Boyle-Mariotte törvénye, 1. Aeromechaníka.
Boylesve (ejtsd boáiév), René Tardivaux, francia
író.szül.La Haye-De3eartesban(Touraine) 1867 ápr.
14. Iskoláit Poitiersben és Toursban, a jogot Parisban végezte. Els regényeivel (Les módecins
des dames du néant, 1896 és Ste Marié des Fleurs,
1897) csak szkebb körben tnt fel, de a szülokt. 16.

1.

hálából

:

földjén játszódó

késbbi mvei,

mink

Mademoi-

Cloque (1899) és La Becquée (1901) nagy és
tartós sikert arattak, ujabb mvei L'enfant á la
balustrade (1904); Le bel avenir (1905); Mon
selle

:

amour (1908) és Le meilleur ami (1909).
Boyne (ejted bajn),l 10 km. hosszú folyó Írország:

ban, Leinster tartományban Allén közelében, Kildare grófságban ered 7 km.-nyire Drogheda alatt
az Ir-tengerbe torkoUik 35 km.-nyi hosszíiságban
hajózható. 4 km.-nyire Droghedától obeliszk jelöli
meg a B. mellett azt a helyet, ahol 1690 júl. 11,
III. VUmos angol király II. Jakab hadait teljesen
:

8phere's(1879) Queen Titania (1880) A slaughter
of the Philistines (1883) stb. Lirai költeményei
összegj-üjtve Idyls of Norvay and other poems
címen 1881. jelentek meg.
Boykcttolás, 1. Boycott.
Boyle (ejtsd: boii), város Roscommon ir grófeág- széts'crte.
ban. a B. mellett, amely a város alatt aKey-tóba
Boyneborg (Bemelherg), 1. Konrad(K.\xiX), «a
ömlik, (1901) 2477 lak., egy XII. sz.-beli apátság kis hessz)), szül. Hesszenben 1494 körül, megh.
romjaival.
Schelklingenben 1567 jún. 29. Híres LandsknechtBoyle, 1 Róbert, híres angol fizikus és kémi- vezér, ki elbb württembergi Dirik, majd hesszeni
kus, szül. Lismore Castleben (Írország) 1627 Fülöpnek zsoldjában állt. 1525-ben Frundsberg
jan. 25., megh. Londonban 1691 dec. 30. Ifjú alatt Pavia mellett küzdött és
vezette a nékorában nag>'obb utazásokat tett, atyja halála után met zsoldos sereget Róma elfoglalására (1527).
1644. hazájába \isszatért és ott mint gazdag, füg- Azután Napol J-t védte meg a franciák ellen 1528.,
getlen ember csakis a tudományoknak élt egyik amiért V. Károly Bolognában a koronázási ünnep
alapítója volt a Royal Society-nek (1662). Neve alkalmával lovaggá ütötte. 1532-ben a törökök
fleg a gázoknak róla elnevezett törvénye (1. Ál- eUen vonult hazánkban, mely alkalommal Pestet
lapotegyenlet. AeromechanikaJ révén ismeretes, szállotta meg. Részt vett v^ül a schmalkaldeni
amelyet A defense of thePhysieo-Mechanical Ex- háborúban s V. Károlynak újabb francia hadjáraperiments stb. c. értekezésében leírt kísérleteivel tában (1552—54). V. ö. Solger. Konrád von
:

:

:

:

.

;

meg, ugyanazt késbb Mariotte is felAzonkíviú tökéletesbítette a légszivattyút
s evvel számos kísérletet végzett (pl. fangj-os vizet a bura alatt forrásba hozott), amiket New Experiments, Physico-Mechanical stb. (Oxford 1660)
müvében ír le foglalkozott a hmérvel, vékony
lemezek színeit is ö írta le elször. A kémiában
is alapvet munkásságot fejtett ki, számos új felfedezést tett elállította (bár fel nem ismerte) a
hidrogént, szénsavat, faszeszt felismerte, hogy a
fémek súlya elégéskor növekszik stb. A kémia
alapelveire és feladatára vonatkozó nézeteivel új
állapított

fedezte.

;

:

:

korszakot alkotott, The Sceptical chyraist (1661)
Ríoai

Sa^

m.

JW.

Bemelberg (Nördlingen 1870).
2. B., Morüz Heinrich, báró, osztrák tábornok, szül. 1788 okt. 2., megh. Bécsben 1868 szept.
20. Elbb porosz szolgálatba állott s végig harcolta a francia hadjáratokat. 1813 októberben ezredével átpártolt az osztrákokhoz. I. Ferenc 1842.
a budai hadosztály parancsnokává tette, 1848. pe-

dig a népszertlen Lederer helyébe budai hadi
kormányzónak nevezték ki, de a magj'ar minisztérium sürgetése fol\"tánmár8zept.-ben áthelyezték Galíciába, ahol a lember^i zendülés elnyomásában részt vett. 1849-ben katonai parancsnok
lett

Troppauban.
él

-

—
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Bauzanum volt késbb a bajor határgrófoknak lett székhelyévé. II. Konrád 1027. a
riman-féle líszó-öltözetet tökéletesítette. 1875-ben trienti püspöknek adta, amiért a trienti püspök
24 óra alatt átúszta e készülékben a La Manche- és a tiroli grófok sokáig küzdöttek birtokáért.
csatornát a Grisnez foktól Doverig, majd két év- 1531-ben végleg osztrák birtokká lett. 1805-ben
Bajorországhoz, 1810. az olasz királysághoz és
vel késbb a messzinai szorost.
1814. ismét Ausztriához került. V. ö. Noé, B.-er
Boz, álnév, 1. Dickens.
Bóz, kisk. Hunyad vm. marosillyei j -ban, (i9io) Führer (B. 1898) Simeoner, Die Stadt B. (B.
809 oláh lak. u, p. és u. t. Branyieska. L. még 1890) Erber, Burgen u. Schlösser in d. UmgeBoyton (ejtsd: bojtn), Paul, amerikai hajóskapitány, szül. Pittsburgban 1848 jún. 29., a Mer-

idejében

;

;

;

;

bung V. B. (Innsbruck 1896).
Fertöbóz.
Bózes, kisk. Hunyad vmegye algyógyi j.-ban,
Boza, kásából készült savanykás török ital, melyet fleg a köhögés ellen isznak.Nyári éjszakákon (1910) 733 oláh lak. u. p. ós u. t. Algyógy. Az almegjelenik a török fváros utcáin az albán bozádzsi gyógyvidéki hármasfvölgy csomópontja. 1404.
(B. -áruló) és hangos szóval kínálja a párolgó me- a vidék fbirtokosa a Tureki vagy Töröki-család
leg, de éppen nem kellemes italt. A bozát ismer- bírta a mai Gyógy tartozéka gyanánt. A környék
ték a magyarországi kunok is Oláh Miklós írja lakossága eltt csodatev er hírével biró savanyu
1531. (Hungária et Atila, Bécs 1763. 81), hogy vízforrása van.
Bozgyech (Bozdech), Emánuel, cseh irámeáTó,
a kún síkságon a bevitt boron kívül egy B. nev
itallal is él a kún lakosság, melyet saját szokásuk szül. Prágában 1841 júl. 21., nyomaveszett 1889
febr. 10. Seribe technikáját ellesve írt egy pár
módjára kölesbl és vízbl készítenek.
színdarabot, amely tetszésre talált és 1869. a práBozdéch, 1. Bozgyech.
Bozdzsa Ada, sziget, 1. Tenedosz.
gai cseh színház szinmbirálója lett. Fbb színBozeman (ejtsd bózmen), Gallatin county szék- darabjai, többnyire vígjátékok, a következk A
helye Montana amerikai államban, a B.-hágó lá- kotillon idejébl (színre került 1867, nyomtatásbánál, vasút mellett, (i9oo) 3419 lak., szén- és ban megj. 1872) Görtz báró (szomorújáték 1868,
aranyércbányászattal.
megj. Prága 1871, 2. kiad. 1884) A világ ura
Bozen (Botzen, ol. Blzano), város Tirolban. B. hálóköntösben (I. Napóleon magánéletérl szól,
ker. kapitányság székhelye a Talf er és Bisack össze- megj. 1872) Az államférfiú próbatétele (Kaunitz
folyásánál, a Schlern, Rosengarten dolomit-csú- bgrl, megj. 1874); A kalandorok (Dobrodruzi,
csoktól és a Mendel -hegységtl környékezett festi Rudolf császár idejébl, megj. 1880).
völgy katlanban, vasút mellett, (1900) 13,904 lak.,
Bozic (ejtsd bozsics) Klement, horvát író, szül.
pamut-iparral,8zöllökkel,gyümölcs- és bortermelés- Dalmáciában 1841., megh. Zágrábban 1893 jan.
sel és igen jelentékeny br- és gyümölcskereskedés- 13. Sarajevóban a német konzulátus hivatalnoka
sel B. Dél-Tirol kereskedelmi középpontja és az volt, Slike iz Bosne (Képek Boszniából) c. alatt
Olaszország felé közleked tranzité -forgalomnak néprajzi, társadalmi és közmveldési cikksorofhelye. A város régibb része olasz építészetre zatokat írt. 1869-ben kilépett a konzulátus szolgávall, szúk utcákkal és árkádokkal. DNy.-i részében latából. Sziszekre költözött, hol a Zatocnik munazonban sok szép, modern épület áll. A pálya- katársa lett.
udvar eltt a Stadtparkban van Noe Henrik író
Bózod, Maros-Torda vm. marosi alsó j.-ban,
márvány mellszobra ettl árnyékos út vezet a Vadasddal szemben nyíló völgy, melyben sok
Walter-térre, amelyen Walter v. der Vogelweide vastag cserepet, kfejszót, kézi malmot találnak.
emlékszobra (Nattertl 1889) áll. Ott van a gót A hagyomány szerint ott avarok laktak a völgyplébánia-templom is (a XIV. és XV. sz.-ból) lom- ben salétromforrás fakad, melyet fürdésre haszbard portáléval, amelyen vörös márványból 2 nálnak.
oroszlán látható, 65 m. magas toronnyal, márBozók (Bzovik) kisközség Hont vm. korponai
ványoltárral (1716-ból) és oltárképpel Lazzarini- j.-ban, (1910) 500 tót és magyar lak., vasúti megtól, Tizian egyik tanítványától. A templomtól álló, postahivatal
u. t. Korpona. A Szt. IstvánD.-re van Mayr Péter emléke, a vendéglsé, akit ról címzett prépostságot Lampert gróf és neje
1810. a franciák B.-ben agyonlttek. A Szt. Há- Zsófia (Szt. László király nvére) alapították 1130
romság-téren épült új városháza (Delugtól 1906), körül a premontrei rend részére s gazdag földbirtovábbá városi múzeum etnográfiai, prehisztori- tokkal látták el. II. Béla megersítette, IV. Béla
kus és egyéb tárgyakkal. Jelentékeny épület még pedig új adományokkal és kiváltságokkal gyaraa franciskánusok kolostora is, Weggenstein nev pította. 1520 körül Balassa Zsigmond borsodi frendház kési gót kápolnával. A Talfer balolda- ispán a monostort feldúlta, a szerzeteseket elzte
lán van az 1300 m. hosszú kgát és rajta az ú. n. és a birtokot elfoglalta, mely tettéhez tíz évvel
Wassermauer-sétahely a Laurin-kúttal (Berni utóbb a királyi megersítést is kieszközölte, azzal
Detre legyzi Laurin királyt). A Talfereu túl van a kötelezettséggel hogy az isteni tisztelet a régi szoGries (1. 0.) fürd. A várostól Ny.-ra van Sieg- kás szerint végeztessék. Az 1567-iki pozsonyi ormundskron várrom, É.-ra pedig Runkelstein (1. 0.). szággylés a prépostság visszaállítását határozta
Keresett kirándulóhely a Haselburg v. Kühbach- el, de Lépes Bálint scopiai püspök, ki elnyerte, nem
vár érdekes freskókkal, amelyhezegy újonnan épí- volt képes azt tényleges birtokosának kezébl kitett út vezet. A várostól ÉK. -re emelked Auf den váltani. Utóbb a birtok fele a Jézus-társaság
Ritten, nyaralókkal és virágzó falvakkal ékesked nagyszombati kollégiumának jutott másik fele a
hegyhátra hegyi vasút visz egészen Klobensteinig. családé maradt, míg azt Szelepesónyi György príB. alapját a rómaiak vetették meg a hagyo- más magához nem váltotta s I.Lipót megegyezésémány szerint Pons Drusi néven. A longobárdok vel a nagyszombati papnevel fenntartására fordí;

;

:

:

;

;

;

:

;

;

;

;

,

;

;
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A Jézus-társaság eltörlése után a 6.
pn'postsá^egjik felét Mária Terézia 1780. a budai,
most pesti egyetemnek adta, becserélvén azt a
szekszárdi apátságért és a sá^ prépostságért. A
másik fele a nasryszombati, most esztergomi papnevel birtokában maradt. Címe a magyar király
adományozásának tárgya. V. ö. Schematismus V.
tani rendelte.

—

Bozzoio

aljhoz csatolták: a katonai végxidéki rendszer eltörlése idején B. az oláh biinsági ezredliez tarto-

s egy századnak állomásozó helye volt
1873-bana határrvidék polgári alkotmányt nyervén, B. szolgabirói kerület székhelye lett. A gyalogsági kaszárnya Mária Terézia idejében épült
Régebben magjarok laktak ott, miként egj'es
helynevek (Ménespatak, Bánya, Postás) bizoCleri Adioec. Strig. 1911.
Bozókalsók, kisk. Hont vm. korponai j.-ban, nyí^ák. A Nera innens partján 2 várrom van,
egyik Dragomoi Janó, a lapusniki határban a
(1910) 173 tót lak., u. p. Bozók, u. t. Korpona.
Bozókszabadi (azeltt: Bozóklehota), kisk. hagyomány szerint magjar várak. A törökök
Zólyom vm. zólyomi j.-ban, (1910) 255 tót lak., u. p. 1784. az egész Almás vöígj'ét ismét elfoglalták s
Szászpelsöcz, u. t. Korpona.
B.-ot is IV4 évig tartották megszállva. 1817-ben
Bozóky ipilismaróti), 1. Alajos, jogtudós, szül. Ferenc király és Karolina Auguszta királjTió itt
Budán 1842 dec. 30. Tanulmányai befejeztével több napon át tartózkodtak.
1868. a nagjváradi kir. jogakadémián a római s
Bozsaly, kisk. Bihar vm. margittai j.-ban, (1910)
egj'házjog helyettes, 1871. rendes tanára, 1879. 508 oláh és magyar lak., u. p. és u. t. Cséhtelek.
az akadémia igazgatója lett. A budapesti tud. egj^eBozsok (Poschendorf), kisk. Vas vm. kszegi
tem magántanára. 191 l-ben a magj'ar kir. udvari j.-ban, egyike a VTnegye legtisztább, legvagyonotanácsosi címet kapta. Számos jogi és közmíive- sabb és legegészségesebb községeinek, (1910) 706
lödési cikket írt különböz folyóiratokba, önálló horvát származású, most németajkú, de magj-ar
munkái Praetorijog. A pesti egyetem által ko- érzelm lakossal, kik mind a 3 nyelvet beszéhk.
szorúzott pályam (Pest 1866): A börtönügy leg- Postai ügj'nökség, u. t. Rohoncz. Határában sújabb haladásai (u. 0. 1867) A köteles részrl és ókori emlékek találtatnak a rómaiak idejébl
(Nagj'- Várad 1874) Római perjog (u. 0. 1878)
vízvezeték, épületnyomok, érmek s egy arany övA nagyváradi kir. akadémta százados múltja csat kerültek napfényre. B. a XHI. sz.-ban Szt.Vid
1788—1888 (Budapest 1889) Ae ausztriai ma- várához tartozott Mát>'ás királjmak itt állítólag
gánjog rendszere (u. 0. 1891); Rótnai magánjog vadászkastélya volt s tle kapta a Sibrik- család,
I. Instituciók,Tudományos Zsebkönrvnár, Pozsony
mely most is a régi kastély birtokában van. Egy
:'
1898 II. Pandekták, u. 0. 1899) Magyar kot. másik kastélya romokban hever, úgyszintén régi
egyházi jog (u. 0. 1899). Átdolgozta Friedlánder kolostora. L. még Balatonbozsok.
L. mveldéstörténeti munkáját: Római világ
Bozsur,kisk. Krassó- Szörény vm. faeseti j.-ban,
címén (u. 0. 1883—84) és lefordította Gaius (1910) 660 lak., vasúti megálló, posta- és távirórómai jogi institutióinak négy könyvét (u. o. 1886, hivatal.
akadémia, latin szöveggel) meg Cicero Sulla melBózsva, 1. Bósva}
lett mondott beszédét, (u. 0. 1887), I., II., XIV. fllipBozveli, Xeofit, bolgár író, szül. Kötélben és
pikáját (Nagj'-Várad 1887) és válogatott leveleit mint az athoszi Hilendar-kolostor archimandri(u. 0. 1888).
tája megh. 1848. Kiadott egy bolgár enciklopédiát
2. B. Endre. szül. 1863. Sümegen, Zala vm.
Slaveno-bolgarskoje detovodstvo címen, melyben
1886 óta középiskolai tanár, 1906. az Orsz. Köz- különösen Bolgárország geográfiája figyelemreoktatási Tanács titkára, 1908. középiskolai igaz- méltó. Halála után hátramaradt 25 kézirati mnngató. Több fizikai, földrajzi és számtani tanköny- kája, köztük visszaemlékezései is.
vön kívül írta a Tudományos Zsebkönyv-tár válBozzai, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, (1910
lalatt)a a következ mveket Kozmográfia. Kis 315 magyar lak., u. p. Vasszécseny, u. t Vép.
Bozzai Pál, költ, szül. Kvágóörsön (Zala
fizikai földrajz. Meteorológia. Fizikai Zsebkönyv. Elektrotechnika; továbbá: Ajz elektro- vmegye) 1829 jan. 10., megh. Zánkán (Zala \Tn.)
mos sugárzásokról (Budapest 1905).
1852 jún. 21. Iskoláit Pozsonyban és KésmárBozósd (azeltt Bogyest), kisk. Arad vm. bo- kon végezte. Ott volt az l&i7-iki pozsonyi orrossebesi j.-ban, (1910) 7^ oláh lak., u. p. Alcsill, szággylésen, mint gyakornok 1848. Pestre kölu. t. Almás- A lesül.
tözött, hol megismerkedett az irodalom kiváBozót (növ), általában cserjék alkotta berek v. lóbb egyéniségeivel. Harcolt a szabadságharcban
srség mocsaras vidéken (Dunántúl) ingová- mint honvéd, majd annak lezajlása után osztrák
nyos, lápos helyen felverdött nád, káka és fiiz- katonának sorozták be. A katonaságtól azonbokrokból álló srüs^nek is B. a neve.
ban 1852 tavaszán mint gyógyíthatatlan beteget
Bozovics, nagyk. Kraasó- Szörény vm. bozo- elbocsátották, s még ugyanazon évben meg is
vicsi j.-ban, (1910) 4242 oláh és magyar lak., halt. Versei a Jókai szerkesztette Életképekben
szolgabirói székhely, járásbíróság, telekkönyv, jelentek meg 1847-töl kezdve, valamint Kelet
adóhivatal, iparegyeeület. Els Almási és Nera könyvei c költi elmélkedései is. Mind verseivel,
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;

:

;

;

;

:

:
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;

:

:

:

;

:

takarékpénztárak, B. és vidéke hitelszövetkezet, mind elbeszéléseivel elismerést aratott, st Arany
posta- és tá\iróhivatal van fürész-malma, élénk és Petfi figyelmét is magára vonta Munkáit öeazemarhavásárai, vasércbányája és 4 kisebb barna- gyüjtötteésBpesten 1886. kiadta bATÁtja, Lévay
szénbányája az aranj-mosás, mely a XVIII. sz.-ban József, életrajzával együtt: 5. P. irodalmi hagyolendületet vett s melyet ügyes cigányok gyakorol- mányai címmel az Olcsó Könyvtárban.
tak, most teljesen megsznt. B.-ot már Mátj'ás
Bozzaris, szuliota-nemzetség, 1. Botzaris.
király idejében említik 1774. az Almás völgyéBozzoio, kerületi székhely Mantova olasz tartonek 13 falujával a határrvidéki zsupaneki zá^ó- mányban, szép vidéken, az Oglio közelében, vasút
;

;

:

él*

;

B

Böckh

mellett, (i9oi) 410i lak., rizs- és bortermeléssel
agyagiparral, a Gonzagák egykori kastélyával.
(Beö), kisk. Sopron vm. esepregi j.-ban, (1910)

;

B magyar

Mezség földgáztartó vonulatainak kikutatásával
szerzett érdemeket s ezért királyi kitüntetésben
is részesült. Számos kzettani, geológiai és s-

F

lak., postahivatal, u. t, Bük.
lénytani munkát írt.
müve Geológia (1. köt.,
Bew-nemzetség, törzshelye a Somogyvár- 1903, 2. köt. 1909) az els rész általános geopuszta, ahol a Szt. Kereszt- lógia, a második teljes sztratigráfla, zoopaleontotól D.-re esö Bö v.
rl nevezett hiteles helyi jelleggel biró monostor lógiai áttekintéssel.
állott ezenkívül terjedelmes birtokai voltak So2. B. János (nagysúri), geológus, a Magy. Kir.
mogyban és Pozsegában is. Els ismert se, János Földtani Intézet volt igazgatója, szül. Budapesten
íia Izsep 1228. említtetik elször 1241. mint Kál- 1840 okt. 20., megh u. 0. 1909 máj. 10. Kezdetmán herceg fpincemestere a Sajó mellett kapott ben a kremsi katonai mérnöki iskola növendéke
sebeibon halt el. Fia János ispán szintén részt volt, de elhagyván a katonai pályát, a selmeczvett a sajói ütközetbon s ballábán is egy lándzsa- bányai bányászati iskolára ment. 1862-ben bányaszúrást kapott.mely érdemekórt IV. Bélától 1268. mérnök lett, majd a bécsi földtani intézethez keMagyari felét kapta s ennek birtokában 1270. rült, ahonnan többször lerándult Magyarországba
V. István ós 1279. Kún László is megersíti, geológiai fölvételekre. 1867-ben a magyar pénzszámba véve újabb érdemeit, melyeket a lázadó ügyminisztériumba lépett be s 1869. a földtani
Németújvári Henrik bán ellen vívott fövenyi csa- intézetbe helyezték át segédgeológusnak 1872.
tában s a II. Ottokár cseh király elleni hadjáratban fögeológus, 1882. Hantken Miksa halála után az
szerzett. 1280-ban a kunokkal vívott csatában intézet igazgatója lett. A Magyar Földtani Társu-

1182

B,

B
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;

;

;

;

Fiai közül Jftnos mag nélkül halt el,
íiai közül tí^ános a Laki Thuz, Péter
a Létai-családok megalapítója, míg Trepk harmadik fiától, István íiai tói a Kürtössy és a Messercsaládok veszik eredetüket. Egy másik ághoz tartozott Ders íla István, kinek két fia közül Mihály
zágrábi püspök, majd esztergomi érsek, Péter pedig 1294— 1300-ig a székelyek ispánja volt. V. ö.
esett

el.

Tropk ispán

latnak 1889. alelnöke, 1895— 1901-ig elnöke volt.
1907-ben nagysúri elnévvel nemességet nyert.
1908-ban nyugalomba vonult. Vezetése alatt indult meg a földtani intézet nagyarányú fejldése, ekkor épült föl az intézet palotája, mely a
geológiai

múzeumot

is

magában

foglalja. B. kez-

deményezésére indult meg 1893. a petroleumkutajelölte ki a máramarosvártás hazánkban s
Karácsonyi J., Magyar nemzetségek I. köt. 275 1. megyei Szacsalon azt a helyet, ahol az 500 m.
mély fúrt kútból az els magyarországi petróWertner M., A magyar nemzetségek. I.
Böblingen, város Neckar württembergi kerü- leum felszökkent. A máramarosi petroleumvidék
letben, 17 km.-nyire Stuttgarttól, a Wirm egy kis ismertetéséért a földtani társulat neki ítélte legmellékvize és vasút mellett, (1905) 5734 lak. me- nagyobb kitüntetését, a Szabó József emlékére
chanikai szövszékekkel, posztó- és vászonszövós- alapított érmet. B. Európa legképzettebb geológusel, játékszer készítéssel régi kastéllyal, amely- sainak egyike volt, különösen a geológiai szintenek árkában azeltt medvéket tartottak.
zésben (sztratigráfla) és a térképezésben hervadhatatlan érdemei vannak. Számos földtani éi'teBöccsháló, 1. Halászat.
Böck, Kürt, etnológus és utazó, szül. 1855 ápr. kezést írt legfontosabb munkái a Bülckhegység,
10. Antonienhütteben, Sziléziában. 1890— 98-ig a Déli Bakony- és a Pécsi hegység földtani és snégy utat tett Kelet- Indiában. Mvei Indische lénytani viszonyait ismertet tanubuányai utolsó
Gletscherfahrten (Stuttgart 1900) Durch Indien munkája a krassó- Szörényi hegység alsó-kréta
faunájáról már halála után 1910. jelent meg a
ins verschlossene Land Nepál (Leipzig 1903).
Böckel, Ottó, német antiszemita agitátor, szül. Földtani Közlönyben. V. ö. Szontagh Tamás, FöldMajna-Frankfurtban 1859 júl. 2. 1883-87-ig a tani Közlöny, 1910, 1—2. (munkáinak jegyzékémarburgi egyetemen könyvtári tiszt volt. Kiadta vel) Papp Károly, Vas. Ujs. 1910 máj. 23.
Böckh, 1. August, klasszikus fllológus, szül.
a Reichsheroldot ós a Bauernverein elnökeként
mködött. 1887-ben képviselvé választották, ha- Karlsruheban 1785 nov, 24., megh. Berlinben
sonlóképen 1890. 1894-ben Berlinbeköltözött, hol 1867 aug. 3. Ghnnáziumi évei után 1803. Wolf
Ahlwardttal (1. 0.) megalapította a német anti- Fr. A. tanítványa lett Halieben s már 1807 lett
szemita pártot és megindította a Deutsehes Volks- Heidelbergben egyetemi tanár. Innen 1811. Berrocht, 1896. pedig aVolkskámpf ere. lapot. Munkái: linbe hívták, hol 1812. a filológiai, 1819. pedig a
Deutsche Volkslieder aus Oberhessen (1855) to- pedagógiai szemináriumnak is igazgatója lett. A
vábbá több antiszemita röpirat, mink Die Juden- lipcsei filológiai iskola formális irányával szemkönige unserer Zeit (Marburg 1887, 110 kiadást ben a tudománynak inkább a materiális részére
Güterschlách terei in Hessen, Quintessenz vetette a súlyt s azzal a mély felfogással, hogy a
ért)
der Judenfrage (1887) Europáische Judengefahr; filológia az ókori világ teljes felismerésének az
Agrarisehes Handbuch (1909) Der deutsche Wald eszköze, a klasszika filológiának mint tudománynak igazi alapvetje lett és hosszú egyetemi
lm deutschen Lied (1909).
Böckh, 1. Hugó (nagysúri), geológus, bányász- ködése alatt sok nagy tanítványt nevelt. Fbb
akadémiai tanár, szül. 1874. Budapesten. Fis- munkái: Die Staatshaushaltung der Athener
kolai tanuhnányait Budapesten ós Münchenben (Berlin 1817, 2 köt.; 3. kötetként hozzájárult
végezte. Visszatérve, a budapesti megyetemen 1840 Urkuuden über das Seewesen des attischen
Schmidt Sándor mellett volt, mint mineralógus, Staates 3. kiad. Frankéitól 1886) Metrologische
aaszistons. 1900-ban kinevezték a selmeczbányai Untersuchungen über Gewichte, MünzfUsse und
bányászati akadémiára tanárnak, 1910. fbánya- Masse des Altertums (Berlin 1838) Pindaros kitanácsosi címet nyert. Legújabban az erdólyrószi adása (4 köt., Leipzig 1811—21), melynek egyik
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De metris Pindari libri III. vetette meg jelentkezik sajátos mvészete. A természetet,
alapját a mai tudományos mc-trikáuak. Az ö mégpedig a svájci hegyvidék helyett utóbb mindszerkesztése alatt indította meg a berlini akadé- inkább olaszországi tájakat, az antik képzetkörmia a Coi-pus inscriptiorum Graecarum g^tljte- bl vett alakokkai népesíti be (Nimfa a kútnál,
ménj-t (Berlin 1828—77, i köt., melyek közül a München, Schack-féle képtár; Pan és a pásztor,
3. és -4. már Franz, Curtius E., Kirchhoffés Röhl Baseli múzeiun Pan a nádasban, München, Neue
gondozása alatt jelent meg). Els munkája Pla- Pinakothek Diana vadászata, Baseli múzeum), de
tonról Commentatio in Platonis qui vulgo fertur nem a klasszicizmus alapján áll, hanem a tájbeli
Minoem (Halle 1806), melyet több platóni érteke- környezettel összefügg hangulatot igyekszik
zés követett, az utolsó Untersuchungen über das velk elidézni. 1862— 66-iki római tartózkodása
Kosmische System des Platón (Berlin 1852); még elbbre viszi ezen az úton 1866— 71-ig BaPhilolaos' des Pythagoreers Lehren nebst den selben él és ott a múzeum falképeit festi meg.
Bruchstücken (u. o. 1819) Manetho u. die Hund- Ebben az évtizedben keletkeznek a Villa a tenstemperiode (u. o. 1845); Zur Gescbichte der gei"parton, 5 változatban A pásztor panasza A
Mondeyklen der Hellénen (Leipzig 1855) Epigra- sárkány barlangja (Schack-féle képtár); Pietá
phiseh-chronologisoheStudien (Berlin 1856) Über (Baseli múzeum) stb. 1871— 85-ig Münchenben
die vierjáhrigen Sonnenkreise der Altén (n. o. ós Firenzében teljesen kifejldött jelleg mvei1863). A görög tragédiára vonatkozólag Graecae nek hosszú sora keletkezik a Kentaurok küztragoediae principum, AeschyU, Sophoclis, Euri- delme (Baseli múzeum); Tengeri idill (Schackpidis. num ea quae supersunt et genuina omnia féle képtár) Önarckép a halállal (Berlin, Nationalgalerie)
Triton és Nereida A boldogok visint et forma primitiva servata (Heidelberg 1808)
Über die Antigoné des Sophokles (2 rész, Berlin rányai Szent berek Herakles szentélye ; A kalS24r— 28, mehet késbb a dráma bilinguis ki- landor Rom a tengerparton A halottak szigete,
adása követett 1843. 2. kiad. 1884). Kisebb érte- a legnagyobb részük több változatban A. hullákezéseinek gyjteménye Kleine Schriften (7 köt., mok játéka (1883, München, Neue Pinakothek),
Leipzig 1858—74) eladásaiból pedig Bratuschek B.-nek legnépszerbb mve, mely 1886. Budaadta ki nagyszabású mvét Encyklopaedie und pesten is ki volt állítva és az állami aranyéremMethodologie der philologischen Wissensehaften mel tüntették ki (1. a képmellékletetJ. Ezekhez
(Leipzig 1877. 2. kiad. 1886). Levelezéseibl: csatlakoznak azok a festmények, melyek B. utolsó
Briefwechsel zwisehen A. B. und K. 0. MüUer korszakában, 1885— 92-ig Zürichben, 1893-tól
(Leipzig 1883). V. ö. Sachse, Erinnerungen an B. 1900-ig Firenzében keletkeztek A csönd az er(Berliu 1868); M. Hoffmann, A. B., Lebensbe- dben (több változatban); Tengeri idill, Venus
sehreibung u. Auswahí aus seinem Wissenschaft- Genitrix (Wien, Moderné Galerié) Krisztus siratása (Berlin, Nationalgalerie) ; Az élet rövid álom
lichen Briefwechsel (Leipzig 1901).
2. B.. Rkhard. német statisztikus, szül. Ber- (Baseli képtár) Romatengerparton(1895); Diana
linben 1824 márc. 28., megh. lí;07 dec. 5. Gnme- vadászata stb. Élete utolsó év-tizedeiben B. teljes
waldban, Berlin mellett. 1845-ben lépett porosz sikert aratott, st jelentségét túlozták is. Minállamhivatalba, 1852. a berlini statisztikai hiva- denesetre a XIX. sz. német festészetének legnatalhoz nevezték ki, hol kevés megszakítással ál- gj'obb alakjai közé tartozik. Képeinek mély,
landóan mködött. 1875-ben Berlin statisztikai megkapó hangulata, a tájképi és flgiu'ális elem
hivatalának igazgatója lett, 1902. njTigalomba bels összefüggése, erteljes, ragj'ogó színezete
vonult.
mvei Sprachkarte vom preussi- különösen a mesevilág képzelt lényeinek, romansclien Staat (Berlin 1864) Die statistische Bedeu- tikus helyeinek ábrázolásait tette népszerkké,
timg d. Volkssprache als Kennzeichen der Xatio- üj és nagj-hatású volt az a humor is, amely B.
nalitat (1866): Der Deutschen Volkszahl und sok mvében, pl. a budapesti Szépmvészeti MúSprachgobiet in den europ. Staaten (1869) Sterb- zeumban lev Kentaur a kovácsmhely eltt c.
lichkeitstafel für den Preuss. Staat fürl865 (Jena képén jelentkezik, de mély érzéseket, emelke1875) Statist. Jahrbuch der Stadt Berlin v. 1875- dett gondolatokat is sikerült kifejeznie. V. ö. Ar1902): Die Bewegung der Bevölkerung der Stadt nold B., Eine Auswahl d. hervorragendsteu Werke
des Künstlei-s (4 köt., München 1892—1901);
Berlin 1869-1878 (1884).
Böckingen, község Neckar württembei^i ke- Lehrs, A. B. (u. o. 1897) Ostini, A. B.(Bielefeld
rületben, a Neckar közelében, (i905) 8658 lakossal, 1904); Fl&rke, Zehu Jahre mit B. (München
sör- és téglagyártással ; szll és gytúnölcsterme- 1901). B. naplófeljegj^zéseit és levelezését nejével
kiadta Runkel (Beflin 1910) ; Takács Menyhért,
léssel.
Böcklin, Arnold, svájci fest, szül. Baselben B. A. (Kassa 1909).
1827 okt. 16., megh. 1901 jan. 16. 1845— 47-ig
(Bööd,Beudu.Bogyu), kisk. Szolnok-DoDüsseldorfban, Schirmer tájképfestnél tanult, boka vm. kékesi j.-ban, (i9io) 760 oláh lak., gzazután Belgiumban utazott, rö\nd ideig Genfben, malommal, u. p. és u. t. Kékes.
Calame tájképfest vezetése alatt dolgozott, meg(Bööd, Bud), egyike azoknak a püspököklátogatta Parist. 1850- 57-ig megszakításokkal nek, akik I. Endre fogadására Pest felé siettek
Rómában tartózkodik, azután szülvárosában, és a pogány hitre visszatért lázongó magyarok
majd Münchenben igj'ekszik megtelepedni, de által megölettek. Vértanutársa volt tehát Szent
csak nehezen boldogul, míg végre gróf Schack Gelléitnek s Beneta és Beszteréd püspököknek.
pártfogását nyeri el ; 1860— 62-ig a weimari
Böde, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban, (i9io)
vészeti iskolán tanárkodik. Életének ez els kor- 512 magyar lak., u. p. Alsóbagod, u. t. Zalaegerszakában, a svájci tájképfestésbl kiindulva, már szeg.
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Böde (állat),

1.

Katica-bogár.

Bödeháza,

kisk. Zala vin. alsólendvai j.-ban,
(1190) 256 magyar lak., u.p. Dobronak, u.t. Rédics.
Bödiker, Tonto, német nemzetgazda, szíil.Hase-

—

Bögölyök

Gyakorlott vadász a B. hangjáról is megítéli,
vájjon ers bikától ered-e vagy gyengétl.
Bögh, Erik, dán író, szül. Kopenhágában 1822
jan. 17-én, megh. u. o. 1899 aug. 17. Kalandos

ólt, míg 1850. Újév éjjele cím els vígjátéka sikerén felbuzdulva,
irogatott bohózatokat, vígjátékokat és könnyebb drámákat s
velük nemzete eredeti szinmirodalmát sok igen
talpraesett, élénk cselekvény s nagy tetszéssel
egyetem díszdoktorrá választotta. Fbb munkái fogadott darabbal gazdagította. Legjelesebb daDie ünfallgesetzgebung der em-opáischen Staaten rabjai A szerkesztségi titkár A grófné és unoka(Leipzig 1884) Die Gewerbe- und Versicherungs- testvére A kalandos kalifa; A férj helyettese
gesetzgebung des Deutschen Reiche8(2. kiad. Ber- Farsangi lakoma stb. Mint tárcaíró és felolvasó is
lin 1887 told. 1889) Die Arbeiterversich. in den kitnt. Összes színmvei (Dramatiske Arbeider
drámai munkák) hét kötetben jelentek meg Koeuropaischen Staaten (Leipzig 1895).
Bödön, faedény, különböz háztartási cikkek, penhágában 1858—70. Önéletrajzai Erindriager
nevezetesen túró, zsír tartására.
B. v. tonna a fra mine unge Dage (1894) és Min förste Forfatbányászatban az a faedény, melyben a kiszállí- tertid (1897).
tandó anyagot az aknában v. göngörítben fel1. vonós hangszer, 1.
é^ Kishúzzák.
bg. 2. B., az állóbárka orrának legfels, faBödön, kisk. Szolnok-Doboka vármegye kékesi ragott része, amelyik alakjánál fogva a B. -fejhez
járásában, (i9io) 584 oláh lak., u. p. Szászmáté, hasonlít.
Bögölyfélék (áiiat), 1. BögölyÖk.
u. t. Lekencze.
Bödönhajó a neve a Balaton mentén az egy
Bögölyök (áiiat, Oestridae), a rövidcsápú kétfatörzsbl kivájt csónaknak, v. máskép lélek- szányú rovarok (Diptera brachycera) egyik csavesztnek. Ma már alig látni belle itt-ott egyet. ládja. A B. zömöktermet nagy legyek; fejk nagy,
Böe, rövid ideig tartó szélroham, mely rende- gyakran mintegy felfujt; összetett szemeik aránysen zivatarral, ers záporral (darával, hóval) jár lag kicsinyek s a homlokon nem érintik egymást
és mely után ers hsülyedés szokott következni. rövid csápjaik mély gödörbl indulnak ki szájréKözeledésekor cirrosztratuszerny alatt ívalakú szeik elsatnyultak s a kifejldött B. rövid életök
sötét felhsáv jelentkezik, távozásakor a baromé- alatt nem is vesznek fel táplálékot toruk a fejnél
ter hirtelenül felszökik, néha 2—3 mm.-rel. Újabb szélesebb nagy széles szárnyaik gyakran tejszivizsgálatok szerint a be vízszintes tengellyel nüek, más fajokon sárgás v. barnás foltokkal tarbiró légörvény, mely a tengelyére merleges kázottak lábaik hosszúak, a hátsó pár a többinél
irányban tovahalad. Terjedelme keskeny sávra gyakran jóval hosszabb potrohúk nagy, vaskos
szorítkozik. Durand-Gréuüle szerint a be az testök többnyire
álló szrrel borított. A nsizobárok v-alakú kanyarulatának helyén tör ki, tényeknek gyakran igen hosszúra kitolható tojóahol meleg és hideg területek egymással hatá- csövük van, amellyel petéiket v.már kikelt nyüveirosak.
ket emls állatok brére v. orrnyilasára rakják.
Böfalva, kisk. Nyitra vm. nagytapolcsányi Lárváik lábnélküli vaskos nyü vek két ers, horgos
j.-ban, (1910) 400 tót lak., u. p. Nagyrippény, u. t. állkapoccsal s testizeiken gyrkben álló tüskékAlsóvásárd.
kel mindnyájan élsdiek s majd az emlsök bre
Böfögés, felhöfögés (rudus, eructatio), leg- alatt az izgatások következtében fejld tályogokgyakrabban gyomorhurut tünete. Az ételek bom- ban(bögöly-tályogok), majd orrüregében, gyomrálása folytán keletkez gázok a gyomorból az ismert zörejjel a szájon át eltávolodnak. Gyakran
savanyú folyadék és ótelrészek is jönnek vele. Néha
csak bizonyos ételek után támad B. A gyomorhurut gyógyítására a B. is megsznik. Idegesek,
hiszteriások böfögését az elbb lenyelt leveg kitódulása okozza.
Bögell, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyi

lünneben (Hannover) 1843 jún. 5., megli. Berlinben 1907 febr. 4. Különféle állami hivatalokban
mködött, végre 1884. az újonnan felállított birodalmi biztosító hivatal elnöke lett. Ebben a minségében szerzett érdemei elismeréséül több
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j.-ban, (1910)

335 magyar

lak,,

u. p.

Alistál, u.
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í'elistál-Nyárasd.

Bgés, így nevezi a vadász a szarvasbika hangmelyet párzás idején (szeptember elejétl október végéig) hallat. A különben oly óvatos szar- Juhbögöly (Oestrus ovis), n) kifejldött bögöly, 6) lárva,
c) báb. Valamennyi nagyítva.
vasbika a nemi ösztön gerjedelmével (üzekedés,
rigyetós) bátorrá, kihívóvá, st vakmervé válik.
Bögésére a tehenek köréje gyülekeznek s a ve- banv.beleiben élnek s gazdájokat csak akkor hagytélytársak is hasonló hangot hallatva keresik fel ják el, ha már teljes nagyságukat elérték gazdáellenfelüket. A bikák e természeti sajátosságát a jokat a kifakadt börtályogon, az orr- vagy a végvadászok felhasználva, legszívesebben B. ideje bél nyíláson át hagyják el, magukat a földbe fúralatt vadásznak (cserkésznek) reájuk, néha úgy ják s itt hordóalakú bábokká változnak. A kifejldött B. a nyári hónapokban találhatók, akkor
is, hogy a B.-t saját maguk utánozva, a szerelemféltékeny bikákat közelbe csalogatják. párosodnak s nstényeik meleg napos idben gyakittas,
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ran egész rajokban támadják meg a pihen marhákat s zegzugos cikázó repüléssel igyekeznek
ket megközelíteni. A marhák jól ismerik e kö-

—

Bgrmajom

A

lárvák a juhok orrüregében idült náthát, gj'akran véres takonyfolyást, s ha nagyobb számmal
fészkelték meg magukat, a kergekórhoz hasonló
rülöttök dongó kínzóikat s megriadva eszeveszett betegséget (ál-kergekórt) okoznak, mely néha a
vad futással iparkodnak ellük menekülni. A B. juhok eldöglésétokozza. 2. Marha-B. (HjT)oderma
Ausztrália kivételével az egész Földön el vannak bovisLatr.), 9—11 mm. hosszú; nsténye júniustól augusztusig a szar\'asmarha brére rakja petéit, melyeket az állat lenyal. A petékbl kikel
lárvák átfúrják a nyelcs falát és folytonosan
elre nyomulva a brig jutnak itt egész tojásnagyságot elér tályogokat okoznak s 9 hónap
alatt 26 cm. nagj-ságra növekednek. A kifejldött bögöly bábhüvelyét 4—6 hét múlva hagyja
el. A bögöly-tályogok azonkívül, hogy a marhát
megkínozzák, átljniggatott brének értékét is csökkentik. Óvószerül a szars-asmarhának diófalevelek ecetes fzetével, tirömfözettel v. asa foetida
oldatával való mosását, g>-ógyítószerül a fejld
tályogoknak megnyitását, a lárvák eltávolítását
;

Ló-B. (Gastrophilus equi Fabr.),
hosszú nsténye júliustól októberig
petéit a lovak szrére rakja a magát nyalogató
M&rhabö^ly (Hypodenna boTÍs), a) kifejldött Mgöly
vekbl a ló gyomrában
ló lenyeli a petéket, a
6) lárva, c) báb. Valamennyi nagyítva.
17—19 mm. nagyságra növeked lárvák fejldnek
ezek rákapaszkodnak a gj'omor-nyálkahártyára
terjedve. Lárváikat kivételesen ember bre alatt s
s ha nagy mennjiségben fordulnak el, emészis találták. A hazánkban biztosan megállapított
tési zavarokat, izgatások által esetleg veszedelmes
bögölyfajok száma 11.
okoznak. A lárvák 10 hónap múlva
.AB. fontosabb fajai a következk 1. Juh-B. gjTiladásokat
ki a vógbél-nyiláson s bábjaikból 6 hét
(Oestrus ovis L.), hossza 10—13 mm., nsténye vándorolnak
múlva bújik ki a kész rovar. 4. Orr-B. (G. nasalis
ajánlják.
13— 17"5

3.

mm.

;

ny

:

12 mm. hosszú; a ló, öszvér, kecske vékonybelében, ritkábban gyomrában és orrüregében.
Orr-B. -nek azért nevezik, mert a nstény petéit a
ló orrára rakja. V. ö. Brauer Frigyes, Monographie der Oestriden (1863) Jdblonowski J., A
marhabögöly kérdése (Termtud. Közi. 1905);
L.),

;

Kertész K., Hypoderma-lárvák vándorlásának
kérdése

(u. o.

1905).

Bögölypatony, kisk. Pozsony vm. dunaszerdahelyi j.-ban, (1910) 276 magyar lak., vasúti állomás, tá\iróhivatal, u. p. Szentmihályfa.
Bgmajom (Alouata v. Mycetes, k\\».x), a szé-

körmös majmok (Cebidae)
egyik neme, melynek fajait a B. -félék (Mycetinae) alcsaládba sorozzák a rendszerezók. Legjellemzbb sajátságuk, hogy nyelvcsontjuk teste
(basihyale) a hang ersítésére való hólyagszerüen
felfúvódott gégedobbá módosult, melynek segítségével messze hallható, jellemz siránkozó hangot adnak. Koponyájuk gúlaalakú, alsó állkapcsuk magas ós vaskos alsó és fels állkapcsukban egyaránt négj^-négy, egyenesen álló kicsiny
metszfoguk van. Testük köpcös mells végtagjaik öt-ujjasok ; hüvelykujjuk jól fejlett hosszú
farkuk kapaszkodó szervvé módosult. Színük kor
és nem szerint változik. Nedves erdkben, vizek
közelében társaságban élnek, de a többi majmok
társaságát feltnen kerülik. F'leg növényekkel,
nevezetesen levelekkel, rügyekkeí és gjümölcscsel élnek, de néha a fiatal madarakban, tojásokban, madárflókákban is nagy pusztítást v^eznek
az ültetvényekre azonban nem károsak. Fogságban nehezen tarthatók, ezért állatseregletekben
nem igen láthatók. Fajai közül legismertebb a
vörös- ós a fekete B. A fekete B. (Alouata nigra
E. Geoffr.) 65 cm. hosszú, farka kb. ugyanilyen
lesorrú (Platurrhini),

:

;

;

LóbögOly (Gastrophilns e<|iii).
«) kintt lárva, d) fiatal lárva,

a) kifejldött bögöly, b) pete,
e)

báb.

Valamennyi nagyítva.

aug.— szept. rakja már kikelt njüveit a juhok

orr-

lyukába, ahonnét azok az orrüreg fels részébe s

a homloköbölbe másznak 9 hónapig élsködnek
a juhokban s mintegy 28 mm. nagyságot elérve,
;

az orrnyilason kipotyognak, bebábozódnak s bábjaikból 7—S hét alatt a kifejldött B. bújnak ki.

:

—

Bögömajom-félék
hosszú.

Hímje szurokfekete, nstényei és

fiataljai

többé-kevésbbé vörösesbarnák. Hazája Dél-Brazilia, Paraguay és Bolívia. Húsa ízletes, legalább
az indiánok, akik fogyasztják, ezt határozottan
állítják, ellenben az európaiak undorítónak tartják bundájából sapkákat, ruhákat stb. készítenek.
A vörös B. (Alouata seniculus L.) 75 cm. hosszú,
farka 70 cm. Bundája rövid, kissé merev vörösbarna szrökbl áll; háta közepe aranysárga;
farka vörösessárga. Dél-Amerika Ny.-i részében
olykor nagyobb társaságokban él. A fekete és
vörös B. mellett méiT négy B. -fajt ismerünk. Közülök az Alouata helzébul L. és az Alouata ursina Humb. és Bompl, az Amazon vidékén, az
Alouata villosa Szay és az Alouata paUiata Szay
Közép-Amerikában fordul el.
Bgmajom-félék (Mycetinae, áuat), a szélesorrú (Flatyrrhini) majmok csapa tjába, a körmös
majmok (Cehidae) családjába tartozó emlsállatnem. L. Bögömajom.
Bögöt, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, (1910) 391
;

—
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Böhlitz-Ehrenberg, község Lipcse szászországi kerületben, (i905) 3663 lak., kémiai és motorgyárral elektrotechnikai intézettel.
Böhm, 1. (TM.92^Mí;,zenész,szül.Pestenl823jún.
14., megh. Újpesten 1878 jún. 23. Már 13 éves kora
óta a német színház hegedse volt (Erkel F. alatt).
Bécsben a megyetemet és a konzervatóriumot
egyszerre végezte, azután a pesti Nemzeti Színház zenekarának tagja lett; majd Aradon élt
mint színházi karnagy és zenetanár; ott írta
Vahot Huszárcsiny cím népszínmvének zenéjét. 12 évi ottmködés után a Gyri ének- és
zeneegylet mvezetését fogadta el; szép ered;

ményeket

ért

már

mikor Radnótfáy Sámuel

el,

intendáns a pesti Nemz. Színház operai rendezjévé szerzdtette. Mintegy 10 dalm szövegét fordította B. s közben a milanói Scala-szinházban
Wagner Rienzi-jét, Triesztben Lohengrín-jét, s
még egypár dalmvet hozott színre olasz színpadokon, ahova szakértelmének híre eljutott.
2. B. János, egyházi író, kat. teológiai tanár,
szül. Alsómeczenzéfen (Abaujvm.) 1850 okt. 30.
Középiskoláit Rozsnyón, Kassán és Egerben, a

lak., u. p. és u. t. Porpáez p. u.
Bögöte, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1910) 712
teológiát Budapesten végezte. Pappá szentelték
magyar lak., postahivatal, u. t. Jánosháza.
Bögöz, kisk. Udvarhely vm. udvarhelyi j.-ban, 1874., káplán volt Erdteleken és Kerecsenden,
1875. az egri papnevelben a szentírási tanulmá(1910) 1110 magyar lak., vasúti állomás, posta- és
táviróhivatal. A templomban régi, ritka becs nyok és a héber nyelv tanára.Nemsokára teol. dokfali képek láthatók, melyek Szent László király tor, 1902-ben egri kanonok, 1906 február 24-én
és Szt. Margit életébl merítik tárgyukat. V. ö. címzetes prépost lett. önálló mvei Coramenta-

magyar

:

Huszka József cikke az Arch. Brtes.-ben, 18. kötet. rius historicologicus capitis quinti s. Ev. sec.
Matthaeum (Eger 1880) Szt. Fáinak a zsidókhoz
Bögre v. csupor, kisebb fajta agyagedény.
Böheim, Martin, 1. Behaim.
írt levele (u. 0. 1883) A^z avatás történeti ki;

;

Böhl, Eduárd, ausztriai

A

ref. teológus, szül. fejldése (u. 0. 1886)
rabszolgaság az ókornov. 18., megh. Bécsben 1903 ban (u. o. 1889)
szt. István királyról és szt.
jan, 24. A bécsi prot. teol. fakultáson volt 1864 Péterrl nevezett egervári prépostságok (u. 0.
óta a rendszeres teológiának, a vaUásbölcsészet- 1899). V. ö. Koncz A., Egri egyházmegyei papok
nek és a neveléstannak tanára. Irt egyebek közt az irodalmi téren.
3. B. János Dániel, szobrász, éremmintázó és
neveléstant egy Adalékok az osztrák reformáció
történetéhez c. mvet, de legjelentsebb Dogma- kmetsz, szül. Szepesolasziban 1794 márc. 16.,
tika e. munkája (Leipzig és Amsterdam 1887), megh. Bécsben 1865 aug. 15. Kezdetben keresmely holland fordításban is megjelent, magyarul ked volt. 1813 óta a mvészetnek szentelte marövidített átdolgozásban Dávid Gyula adta ki gát eleinte Bécsben, a 20-as években fképen
Rómában folytatta tanulmányait, ahol egészen
(Budapest 1890).
az érem-mvészetre vetette magát és ebben a
Böhlau, Helene, 1. Boehlau.
Böhl de Faber, 1. Nicolas, német-spanyol technikában európai hírnevet szerzett, úgy hogy
pénzver vés-akadémiájának
irodalombúvár, szül. 1770 dec. 9. Hamburgban, 1836. a bécsi
megh. 1836 nov. 9. Cádizban, hol üzlete volt és igazgatójává nevezték ki ós a birodalom legfonspanyol leányt vett nül. Második hazája iránti tosabb érmészetét bízták rá, a többi közt a legérdekldését Calderon néhány drámájának szinre- több osztrák és olasz-osztrák ércpénz modelljeihozatala, a cádizi Diario mereantilban a madridi nek készítését is. A kor hírességeinek egész soírói körök ellen közzétett polémiái s régi költe- ráról készített emlékérmeket, így Jacquin, Dávid,
mények és drámák kiadásai mutatják legjobban. I. Ferenc, V. Ferdinándról stb. Kmetszései (inA spanyol akadémia tagjává választotta. Mvei taglio) és kameái közül leghíresebb I. Ferenc,
Floresta de rimas antiguas castellanas (Hamburg, Thorwaldsen, Heléna szökése stb. B. munkálko2 köt. 1821—23) Taetro Bspanol anterior áLope dása nagy hatással volt a bécsi érem-mvészek
de Vega (u. 0. 1832).
több nemzedékére.
szül.
4. B. József, hegedilmúvész és tanár,
2. B., Cecília, 1. Gaballero.
Böhle, Früz, német fest és grafikus, szül. Pesten 1795 márc. 4., megh. Bécsben 1876 márc.
Emmerdingenben 1873 febr. 7. Frankfurtban és 28. Atyjánál kezdte az éneket és hegedüjátékot,
;

Hamburgban 1836

;

A

;

;

f

;

tanult. Festményeinél, melyekbl
egy-egy sorozat a karlsruhei és frankfurti képtárakban látható, nevezetesebbek rézkarcai, melyek a régi német rézmetszk hatása alatt keletkeztek ós többnyire nagy ervel ábrázolt falusi

Münchenben

típusokat, jeleneteket
szattal is foglalkozik.

mutatnak

be.

B. szobrá-

8 éves korában nyilvánosan játszott. Lengyelországban Rode lett mestere. Olaszországi sikerei
után 1819. a bécsi konzervatórium tanárává lett,
1821. az udvari zenekar els hegedsévé. 1823ban Franciaországban aratott dicsséget. 1848-ig
tanárkodott; Brnst, Joachim, Singer, Hauser
Miksa, id. Hellmesberger, Rappoldi büszkék reá

Böhm
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mint mesterükre. Zenemvet keveset

szerzett,

öccse. B. Lipót, szül. Pesten 1800., szentpétervári
udv. hegeds volt.
5. B. Károly, tanár, bölcsészeti író, szül. 1846

—

Böhme

rának legkiválóbb szobrásza volt Angliában, kit az
udvar és kormány megbízásokkal elhalmozott.
Monumentális mveinek hosszú sorából kiemelendk Lord Beaconsfield, Viscount Stratfordde Redcliffe szobrai. Sir Henry Maine és Charles Darwin
dombormvei a londoni Westminster apátságban Gordon tábornok síremléke a londoni Szt.
Pál templomban; Viktória királyn jubileumi
emlékszobra
Carlyle, Wellington herceg stb.
emlékszobrai Londonban Lord Xapier és Lord
Northbrook óriási szobrai Kalkuttában, Bunyan
emléke Bedfordban, a walesi herceg lovasszobra
Bombayben stb. Emlékérmeket is készített.
2. B., Rudolf, német or\'os, farmakológus, szül.
NördlingenbenlSM. A Upcsei egyetemen a gyógy:

Beszterczebányán, megh. 1911 máj.
19. Kolozsvárit. Gimnázimni tanulmányait szülvárosában kezdte és Pozsonyban az ág. ev.
líceumban végezte. .\zntán Gröttingenben Lotze
ée Ritter Henrik tanit\ánya volt, késbb Tü;
bingenben és Berlinben tanult. 1870-ben került
a pozsonyi ev. liceunihoz tanárnak, 1873. Budapestre hívták az ág. ev. gimnáziumhoz, melynek tanára, 1883. igazgatója, 1896. pedig a kolozsvári egyetemen a filozófia tanára lett;
ugyanabban az évben az Akadémia levelez,
1908. rendes tagjává választotta. 1881-ben meg- szertan tanára s az ottani gyógyszertani intézet
indította a Magyar Philosophiai Szemlét, melyet igazgatója volt. Munkái Beitröge zur norm. u.
három ó\ig, eleinte Baráth Ferenccel, azután path. Anatomie der Gelenke (Würzburg 1868);
még egy éven át maga szerkesztett. Nagyobb Studien über Herzgifte (u. o. 1871) ; Beitráge zur
Ajz Ember és Világa, melybl 1883. je- Physiologie d. Kohlenhydratsstoffwechsels (Arch.
lent meg az els, 1892. a második, 1906. a har- f. experim. Path, u. Pharmak.); Lehrbuch der
madik rósz. Az els rész <ídialektikay>, a második Arzneiverordnungslehre (Jena 1885) stb.
«o szdlem életei, a harmadik vaxiohg-ia^ vagy
3. B., 7Aeoí>«/á, német fuvolás, szül. Münchenórtéktan. Számos értekezése a budapesti ág. ev. ben 1794: ápr. 9., megh. u. o. 1881 nov. 25. Eregimnázium értesítjében s a Phil. Szemlében detileg, mint az udv. zenekar tagja, hangszerére
jelent meg. A fbbek ezek Az ösztön s kiderítése; zenemüveket szerzett, késbb csakis a fuvola
lélektan ümeretelméleti alapja; A tudat kelet- tanulmányozásával foglalkozott s a fafuvóhangkezése;
lélektanáról: Dühring Jen, Ajpozi- szereket ennek alapján reformálta inkább nehetiv filozófia rendszere; Pozitivizmus és krtticiz- zebben játszhatókká tette a nagj'obb oldal-ljrukamus stb. 1900-ban jelent meg Az értékelmélet kat, de cserében az akusztikai törvényekhez alföladata s alapproémái (Marczibányi-jutalmat kalmazta elhelyezésük arányait, egyszersmind
nyert).
billentvel látta el valamennyit. Teltebbé, egyen6. B. Fal, festmvész, szül. Xagj-váradon 1839 letesebbé tette a fuvola hangját. Rendszerét 1847
dec. 28., megh 1905 márc. 29. Münchenben. Zsenge óta köny\'ekben is megírta.
ifjúkorában asztalos, rézmves, rakétakészít, jáBöhm Bawerk (helyesen Böhm von Baicerk).
tékgyártó volt, közben másolgatta a képes lapok Eugen. osztrák államférfi és nemzetgazda, szül.
metszeteit, majd Szabó József színtársulatának Brünnben 1851 febr. 12. Tanulmányai végeztével
dlszletfestje és statisztája volt, míg sorsa Haan pénzügyi szolgálatba lépett ésl880-iga pénzügyAntal festmvésszel összehozta, aki arra bá- minisztériumban szolgált mint fogalmazó. Ebben
torította, hogj' a természet után dolgozzék. Szül- az évben a bécsi egyetemen magántanárrá habilivárosából 1862. elbb Debreczenbe, majd Pestre tálták, majd az innsbrucki egyetemre meghívták.
s innen Bécsbe ment, s ez utóbbi helyen nagj' szor- Itt 1884. n tanár lett. 1889-ben a pénzügyminiszgalommal másolgatni kezdte a Belvedere fest- tériumban miniszteri tanácsossá, majd osztályményeit. Visszatér\"e hazájába, Aradon keresett fnökké nevezték ki. B. három ízben viselte a pénzfoglalkozást. Arcképeket, oltárképeket festett és ügyminiszteri tárcát 1895 jún. 18-tól okt. 2-ig,
csakhamar tanítványai is akadtak, köztük Paál 1897 nov. 30-tól 1898 márc.-ig, 1900 jan. 19-tl
László. Aztán egy ideig Pesten élt s 1871. Mün- 1904 okt. 26-ig. Miután idközben (1899) az urakchenbe ment, hol Knaus, Vautier és Defregger házának tagjává nevezték ki, a miniszterségtl
hatása alatt festegette a magyar halásznép és ci- történt visszalépése után 1905. a bécsi egjetemen
gányvilág életébl vett képeit. Tiszajxirti ha- a nemzetgazdaságtan tanára lett, 1907. a bécsi
lászcsalad c. képe a kölni, a Lótolvaj pedig a tudományos akadémia alelnökévé választotta.
manchesteri múzeumba került, más képei Francia- A folyóiratokban megjelent számos értekezésén
országba, Amerikába és Angliába vándoroltak. kí\'ül említend mvei Rechte und Verháltnísse
festményei közül csak kevés vom Standpunkte d. volkswirtschaftlichen GüterTöbb százra
került \issza hazájába. Bár munkálkodásának leh re (Innsbruck 1881); Kapital und Kapitalzins
színhelye mindvégig München, m^is jóformán (n. o. 1884—89, 2 köt, (angolul is megjelent,
kizárólag magyar életképeket, nevezetesen tisza- London 1890—91); Einige strittige Fragen der
parti jeleneteket festett, melyekhez temérdek ré- Kapitalstheorie (Wien 1900).
gibb vázlatait használta fel s értékesítette nagy
Böhme, 1. Franz Magnus, német zene-törtéetnográfiai g>üjteményét.Tájképfestményein meg nész, szül. WiUerstadtban 1827 márc. 11., megh.
érzik barátjának, Mé.<ízöly Gézának hatása is.
Drezdában 1898 okt. 18. Tanítóból lett 1888. a
Böhm, 1 Joseph Edgár, osztrák szobrász, B. majna-frankfurti konzervatórium tanára munJános Dániel (1. fönnebb) fia, szül. Bécsben 1834 kái: Altdeutsches Liederbuch (1877): Gesohichte
jül. 6., megh. 1890 dec. 12. Atj^ának volt tanítvá- des Tanzes in Deutschland (1886) Die Gesclüchte
nya, Olaszországban és Angi iában tanult, 1862. des Oratoriums (1887) g\'üjtemények :Volk8tümLondonban telej^ett le és Viktória királyné ko- liche lieder der Deutschen (1895) stb.
szept.
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2. B., Jákob, a miszticizmus és teozófla egyik
legnevezetesebb képviselje, szül. Altseidenbergben, Görlitz mellett, a fels Lausitzban, mint szegény parasztember fia 1575., megh. 1624 nov.
17. A falusi iskolában megtanult úgy ahogy írni
és olvasni, azután a szomszéd városkában cipészhez adták inasnak. Megtanulta mesterségét,
de már mint gyermek kitnt jámborságával s ábrándos, fantasztikus természetével. Mesteremberek szokása szerint vándorútra kelt s ez úton ismerkedett meg misztikusok és teozófusok röpke
íveken terjed gondolataival, fleg Paracelsussal
és Schwenkfelddel. Ezeknek hatása lehetett, hogy
sok bels küzdelem után vándorútján részesült
elször az isteni kegyelemben, midn t. i. hét
napig tartó eksztatikus állapotba került. Ekkor
még nem volt 19 éves. 1594;-ben mesterré lett s
Görlitzben családi tzhelyet alapított egy odavaló
hentesnek lányával, a keze munkájával keresvén
meg kenyerét. Több ízben részesült vízióban s
hogy megrizhesse, amit «látott», megírta els
mvét 1612.: A hajnali pirosság fölkeltében.
Görlitz f plébánosa, Richter Gergely, veszedelmes eretnekségeket talált a mben, B.-nek meg
kellett fogadnia, hogy többé nem ír és hót évig
szót is fogadott, de azután átlátta, hogy istennek
inkább kell engedelmeskedni, mint az embereknek, és 1619. lemondván mesterségérl, 1624-ig

vagy huszonegy

mvet

írt,

nem számítva 74

teozóflkus nyilt levelét.

B.-ben mélységes gondolatok fantasztikus ötletekkel elegyedve küzködnek,hogy kifejezésre jussanak, hatalmas költi lendületek a megfoghatatlanba s kifejezhetetlenbe enyész sejtésekkel szövetkeznek. Gondolkozása nem volt logikus és csak
azt, amit isteni sugalmazásnak tartott, követvén,
nehéz eligazodni eladásában, melynek nyelve is
homályos, és az apokalipszis, tov. azalchémia félig
megértett szavait, képeket és hasonlatokat, sajátságos egyveleggé keveri. Mindazonáltal csakhamar bizonyos rajongás környezte B. emlékét.
Egy külön köztársaság, a Böhmisták, keletkeztek.
Gichtel, mveinek Idadója, buzgóan terjesztette
B. tanításait, mely Pordage, Brumley és Jane
Leade révén Angliában is elterjedt, Franciaországban aXVII. sz.-ban Poireí Péterben, a XVIII. sz.ban a szellemes Saint-Martin-han talált
követkre. A XVIII. sz. végén a romantikusok,
azután Baader Ferenc újra fölelevenítették B.
emlékezetét, Schlegel Frigyesnek volt érzéke B.
eredetisége iránt, Schelling sokat átvett tle,
míg Hegel, ki B. alapgondolataiban rendkívül
becses spekulációt ismert fel, B.-tl származtatta az újabb filozófia keletkezését.
B. rendszerének alapgondolata, hogy Isten kezdete, állománya és vége minden dolognak. Teremtvén a világot, mintegy maga magát szülte,
saját bels tevékenységét hozta napfényre. Azért
két szempontból kell
tekinteni, önönmagában,
saját bels lényegében s amint a természetben, a
teremtésben jelentkezett. Magában tekintve Isten
misztérium. Nem jó ós nem rossz, nincs se akarata, se vágya, nem ismeri a kínt, a kéjt, nemszeret
és nem gylöl. Minden és semmi, örvény, melynek nincs kezdete ós nincs vége. De magában az
istenségben van egy ellentót, a sötét, tagadó elv,

h

t

—
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mely örökké vüágossággá magasztosul. Itt érintkeznek Böhmóvel Baader, Schelling, Hegel. Maga
az isteni természet ellentét. Isten az ég, Isten a
pokol, Isten a világ, mondja B. Istennek istenire
és istentelenre szétválása s a kettnek az észismeretben egyesítése folytán lesz az ember igazán
emberré. Ezért a kreatúrának teremtése s a rossznak keletkezése Isten bels fejldésére nézve ép
oly szükséges, mint az emberi természetnek a
testre és lélekre való válása,a bnös hajlandóságra

való átmenetele az igaznak, a jónak megismeréséhez. Az egyén fejldése ismétldik B. világnézeteiben a teremtés folyamatában.mely maga nem
egyéb, mintáz istenség bels fejldésének szükséges mozzanata.
Irodalom. B. müveit elször kiadta Betke Henrik, Amster1815, azután helyesebben Gichtel J. G., u. o. 1682—83,

dam

10 köt. Ujabban kiadta Schiebler K. W., Leipzig 1831—47,
hét köt., angol nyelven Law Vilmos adta ki 1764, 4. köt.
Rendszeres kivonat: J. Claassen J., B., sein Lében und seine
theosoph. Werke in geordnetem Auszug mit Einleitung und
ErlSuterung, I. köt. Stuttgart 1885. Franciára több müvét
az említett Louis Claude Saint-Martin fordította. V. ö. még:
Calov Ábr., Anti-Böhmius. 1684 A. E. ümbreit, J. B., Heidelberg 1835 WuUen W. L., J. B. Lében und Lehre, Stuttgart 1836 Baader Fr., Vorlesungen über B. (Sammtl. Werke
III.) ; Hamberger, Die Lehre des deutschen Philosophen J. B.,
München 1844 Carriére Mor., Die phil. Weltanschauung der
Reformationszeit, 607—725 1. Fahrer H. A., J. B., sein Leben und seine Schriften, Görlitz 1857 ; Peip Alb., J. B., der
deutsche Philosoph, Leipzig 1850 Harles Adolf, J. B. und
Martensen H., J. B., Theosodie Alchymisten, 2. kiad., 1882
phische Studie, német fordítása Leipzig 1883 : Hartmann, The
life and doctrins of J. B., London 1890 ; Deussen, Jacoí) B.,
Kiél 1897, 2 kiad. 1910.
;

;

;

;

;

;

;

'BöYaaes,!. Eduárd, német nyelvész és teológus,
Stettinben 1827 máj. 24., megh. Lichtental-

szül.

febr. A román filológia tanára
elbb a hallei, majd a strassburgi egyetemen
1879. nyugalomba vonult. Munkái Über Dante's
Schrift De vulgari eloquentia (1868) Über die
provengalische Poesie der Gegenwart (1870)
Pindars sizilische Oden mit Prosaübersetzung

ban (Baden) 1906
volt

:

;

(Bonn 1891); teológiaiak: uber die Apokalypse
des Johannes (1855) Das erste Buch der Thora
(1862) Spanish reformers of two centuries f rom
1520 (1874—1904, 3 köt.). Számos kitn értekezése a Romanische Studien c. folyóiratban jelent
meg, amelyet 1871 85. szerkesztett. Szenvedélyesen gyjtötte a rháto-román irodalmi termékeket. Ez a gyjteménye most a berliin königliche
;

;

—

Bibliothekban van.
2. B., Georg Wilhelm, német jogi író, szül.
Göttingenben 1761 febr. 7-én, megh. u. o. 1839.
A forradalmi harcok alatt a franciák mellé állt,
de Mainznak a franciáktól történt kiürítése után
fogságba került. Innen kiszabadulva, 1795. Parisba
ment, ahol Napóleon alatt különböz hivatalokat
viselt. 1816-ban a göttingeni egyetemen jogi magántanár lett és az maradt haláláig.

Johann Friedrkh, német történetbuvár,
Majna-Frankfurtban 1795 ápr. 22., megh.
u. 0. 1863 okt. 22. Miután olaszországi tanulmányi
lett.
útjáról visszatért, Frankfurtban könyvtári
Egész életét a középkori német történelem forrásainak összegyjtésére szentelvén, átkutatta Ny.
és Dél-Enrópa levéltárait. Gylölte a protestáns
Poroszországot, míg Ausztriával és a kat. egyházzal melegen rokonszenvezett. Fbb forrásgyjteményei Urkunden der römischen Könige und
Kaiser von Konrád I. bis Heinrich VII., 911—1313,
3.

B.,

szül.

r

:

:;

—
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Auszügen (Frankfurt

1831); Die ReichsBöhmisch-Trúbau (csehül: TrébováCeská),\iíUrkunden ros Landskron csehországi kerületi kapitányság1832)
sammtUcher Karolinger (u. o. 1833) Urkunden ban, a Trebowka és vasút mellett, (i9oo) 6050 lak.,
der Reichsstadt Frankfurt (u. o. 1836) Urkunden pamutfonással és szövéssel, sörgyártással.
Ludwigs des Bayern, König Friedrichs des SchöBöhm von Bawerk, 1. Böhm-Bawerk.
nen und König Johanns von Böhmen (u. o. 1839,
Böhner, Johann Licdwig, német zenész, szül.
3 pótfüzettel u. o. 1841, Leipzig 1846 és Innsbruck Töttelstadtben (Gotha mellett) 1787jún.8.,megh.
Regesten des Kaiserreichs 1246—1313 1860 márc. 28. Elzüllött lángelme. Kitnen ját1865)
(Stuttgart 1844: 2 pótfüzettel, 1849 ós 1857) Die szott orgonán, zongorán, Spohr L. is tanítgatta,
Regesten des Kaiserreichs von 1198—1254 u. o. úgy lett zongoramesterré. Német- és Svédország1847—1849, 2 kötet; újra kiadta Ficker, Inns- ban, Svájcban is feltnést keltett hangversenybruck 18791; Wittelsbachische Regesten (Stuttgart krútján fleg orgonajátókával hazatér^'e 1821.
1854). Hátraliagj'ott irataiból az általa alapított már nem volt kedve, erélye a kitartó munkához
B.-alapitvány költségén megjelentek Acta im- fokról-fokra sülyedt. Érdekes, becses szerzeméperiiselecta (Innsbruck 1866—68, kiadta Ficker); nyeket hagyott hátra, köztük 5 zongora-versenyDie Regesten des Kaiserreichs unter Kari IV. (ki- müvet s Der Dretherrenstein c. el nem adott dal-

gesetze von

900—1400

(u. o.

:

:

;

:

;

;

:

adta Huber, u. o. 1874—76) Die Regesten der
Erzbischöfe von Mainz (kiadta Will u. o. 1878)
Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingem (újra átdolgozta Mühlbacher, u. o. 1880, 2.
kiad. 1900) Die Regesteu des Kaiserreichs unter
den Ottonen (kiadta Ottenthal, 1893, 1 k.) Regesten 1198—1272 (kiadták Ficker és Winckelmann) Regesten Rudolfs von Habsburg (kiadta
Redlich 0. 1900). Kisebb iratait és leveleit, életrajzával egj'ütt kiadta Janssen (Freiburg i. Br.
1868, 3 kötet). V. ö. Döllinger, Akadem.Vortrage

müvet.

;

Böhönye, kisk. Somogy vm. marozalü j.-ban,
2874 magyar lak., vasúti állomás, posta- és

(1910)

táviróhivatal.

BöhringeT, Georg Friedrich, német prot.

;

gus, szül. Maulbronnban,

:

dec. 28., megh. Baselben 1879 szept. 16. Tübingenben tanult 1842. lelkész lett Glattfeldenben
(Zürich kanton). Midn Strauss meghivatása a zürichi egyetemre 1839. az ú. n. Septembersturm-ot
vonta maga után, né\'telenül a Briefe eines Zürichers an einen Basler cím iratot írta. Egyéb
mvei Die Kirche Christi und ihre Zeugen (Zürich
1842—58, 9. köt.), melyben egyháztörténelmet ad
életképekben. Mvének második kiadását fia B.
Fául eszközölte, aki Glattfeldenben szül. 1852
szept. 1., s 1878 óta a baseli egyetemen az egyháztörténelemnek magán-, 1904 óta rendes tanára,
egj'szersmind u. o. a Szt. Péter templom lelkésze.
Ez utóbbi írta Grégoire, Lebensbild aus der französisclien Revolution (Basel 1878); Maria und
Martha (u. o. 1886) Káthe, die Prau Luthers (Barmen 1886) e. mveket a Theol. Jahresbericht-nek
1881—94. referense volt.

:

ill.

;

köt).

Böhmert. Kari Viktor, német nemzetgazda és
-ratisztikus, szül. Gnesitzben, Lipcse mellett,

:

1829

aug. 23. 1855. a heidelbergi Germania, 1857—60.

a Bremer Handelsblatté, folyóiratot szerkesztette.

m-

1866-ban zürichi egj-etemi, 1875. drezdai
egyetemi tanár lett, 1875—95. pedig a drezdai
kir. statisztikai hivatal igazgatója volt. B. egyik
nevezetes képviselje az iparszabadságnak és
szabadkereskedelmi rendszemek, támogatója a
szegényvédelemnek, aziszákosság és erkölcsteleneóg ellen való küzdelemnek. Nevezetesebb mvei
Freiheit der Arbeit (Breuer 1858) Beitráge zur
Geschichte des Zunftwesens (Leipzig 1861) Die
Gewinnbeteiligung, Untersuehungen über Arbeitslohn und Untemehmergewinn (u. o. 1878, 2
rész) Die Grewinnbeteiligung der Arbeitsnehmer
(Dresden 1902).
Böhmisch-Aicha (csehül Cesky Dub), város
Csehországban, Tumau kerületi kapitányságban,
a Jeseken-hegy lábánál, (i9oo) 2715 lak., a Rohan
herceeek kastélyával, jelentékeny gyapjuszö-

:

;

;

;

Böhtlingk, Ottó von, kiváló orientalista, ki megalapította Németországban a szanszkrit nyelvi stú-

;

diumokat, szül. Szt.-Péterváron 1815 máj. 30.,
megh. Lipcsében 1904 ápr. 1. Orosz titkos tanácsos
és a szentpétervári akadémia tagja volt, 1868—85.

;

:

|

!

i

;

vökkel.

Böhmisch-Brod

j

(csehül Cesky Brod), B. kekapitányság székhelye Csehországban, 32
km.-re Prágától, vasút mellett, (i90o) 4233 lak.,
cukor-, sörgyárral, gzmalommal. Közelében 1434
máj. 30. vereséget szenvedtek a hussziták, a he-

emlékm

jelöli

meg.

Böhmisch-Kamnitz, 1. Kajnnüz.
Böhmisch-Leipa (csehül Ceská Lipa),B. kerü:

kapitányság székhelye Csehországban, 40 km.nyire Leitmeritztl,a Polzen partján, vasút mellett,
<i9oo) 10,731 lak., zongora-, keményít-, gép-, sörgyárakkal, cukorflnomítóval, malmokkal és üvegleti

készítéssel.

Sehmeykal Ferenc emlékszobrával

(Trautzl GjTilától), amelyet 1899.. lepleztek le.
Böhmisch-Skalitz (csehül: Ceská- Skalice),l.

SkalUz.

Jenában, azontúl Lipcsében élt. Koi"szakalkotó volt
Panini híres grammatikájának kiadása( Bonn 1840,
2 köt.). Ehhez járult még egy kiadása Panininak
fordítás kíséretében (Leipzig 1886, 2 köt.). Ugyan
kiadta Vopadeva grammatikáját (Pétervái- 1846)

Hemacandra szótárát (u. o. 1847). Az indiai
drámák stúdiumának Németországban alapot veés

:

rületi

lyet 1881. felállított

teoló-

Württembergben 1812

i

\

j

Kálidásza Sakuntalájának (Bonn 1842) és a
Mricchakatika (Péter\'ár 1877) fordításának kiadásával. Gjnijtötte és kiadta Indische Sprüche
c. alatt (1863—65) az indiai bölcs mondásokat 3
kötetben. A 2. kiadásban 7613 mondást(1870 —91).
Éppen olyan tartalmas volt Sanskrit Chrestomathiája (Pétervár 1845, 2. kiadás 1877) aztán lefordította és kiadta a Candogyopanishad és Brhadáranyakopanishad (Leipzig 1889) bölcseleti
veit végre Daudin poétikáját (u. o. 1890). Koronája volt tudományos mködésének a nagy Sans1855 75, 7 óriás
krit- Wörterbuch (Péten'ár
kötetben), melyet több tudós vállalkozásával ós
fleg R. Roth tübingeni tanárral egjütt alkotott
tett

;

m-

;

—

;

—
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meg. Erre következett a Sanskrit-Wörterbuch in
kürzerer Fassung (u. o. 1879—89, 7 kötetben).
Végre alapvet lett az uralaltáji nyelvekre nézve
Über die Sprache der Jakuten (Pétervár 1851) c.
munkája.
Böjt (lat. jejunium), legtágabb értelemben az
érzéki élvezeteknek, s különösen a táplálkozásnak
korlátozását v. az azokról való lemondást jelenti.
A B., mint megengedett élvezetekrl való önkéntes lemondás vallásos gyakorlat, mely a legmveltebb népeknél mindenha el volt terjedve. A
régi egyiptomiak, perzsák, görögök, valamint az
,

indiaiak és mohamedánok vallásai arról tesznek
tanúságot, hogy a B. nem kizárólag zsidó szokás,
hanem egyáltalán az emberi természet követelménye, mely a vallásban és vallás által magasabb

jelentségre emelkedik. A mohamedánok Ramazan-hónapban 30 napon át, reggeltl estig böjtölB.-i napot tart meg
nek a jelenlegi zsidóság 5
a keresztények közül legszigorúbban és leggyakrabban a görögök szoktak böjtölni. Hittani értelemben megkülönböztetend a természetes B. (je-

f

;

;

—

Böjti lepefc

vigiliái. 3.

Egyszer

B.-i

napok (csak megtar-

tóztatás) a rendes pénteki napok. E B.-i fegyelem
alól is vannak általános (ha parancsolt ünnep esik

péntekre,nincs megtartózta tás),helyi (vasárnapok)
ós személyi felmentések.

A

B.-i

fegyelmet a kat.

templomokban a nagy-B. eltti (ötvened) vasárnapon szokták kihirdetni,
A gör. kat. egyházban a legrégibb idktl fogva a
szerdai és pénteki napok vannak a B.-nek szentelve. Szerda, mert e napon árulták el az Üdvözítt, péntek, mert akkor szenvedett és halt meg.
Szigorú B. van, vagyis csak száraz ételek van-

nak megengedve, karácsony

és vízkereszt vigi-

nagypénteken, a Szt. Kereszt felmagasztalása és Ker. Szt. János fejvételének ünnepén. Az;
évfolyamán négy B.-i idszak van: 1. Karácsony-B., nov. 15-tl ill. a zamoszciai zsinat óta
Szt. Miklós püspök ünnepétl dec. 24;-ig. 2. NagyB. : vajhagyó vasárnaptól húsvétig, vagyis teljes négy héten át, tkp. azonban csak 36 és V/g napig tart, levonva 6 szombatot és 6 vasárnapot és
nagyszombat délutánját. 3. Szt. Péter és Pál apostolok B.-je : mindenszentek vasárnapjától az ünnepig, jun. 29-ig. Ez, miután a mindenszentek vasárnapja változó ünnep, nem egyforma tartamú,
néha majdnem 7 hét, máskor alig kett. A zamoszciai zsinat csak egy napra redukálta, t. i. az
ünnepet megelz napra, június 28-ra. 4. Az Istenszülö B.-je : aug. 1-tl aug. 15-ig, mely szintén
egy napra van redukálva, t. i. az ünnep elönapliáján,

junium naturale), amely éjféltl számított teljes
éhomban, és egyházi B., mely bizonyos ételektl
való megtartóztatásban vagy korlátozásban áll. Az
egyházi B. v. abstinencia, azaz a húsféléktl való
megtartóztatás, vagy a szoros értelemben vett B.,
amelynél csak egyszeri jóllakás — és pedig délben,
hús nélkül engedtetik meg.
A nyugati egyházban általánosan elírt B.-ök a
következk -.l.az adventi B., vagyis minden szer- jára.
Böjtel. Neve a hamvazó szerda eltt való éa
dán és pénteken, advent I. vasárnapjától kezdve
karácsonyig 2. a negyvennapi (nagy) B., vagyis három (hetvened, hatvanad ésötvened) vasárnapot
mindennap hamvazó szerdától kezdve húsvétig, magában foglaló idnek.
Böjtelöhava a. m. február hdn&.'^yBöjtmáshavct
kivéve a vasárnapokat 3. a kántor-B., vagyis
szerdán, pénteken és szombaton az év minden ne- a. m. március.
Böjtf, a nagyböjt els napja, vagyis hamvaz6
gyedében és pedig a Szent Kereszt felmagasztal;

;

tatását (szept. 14.), a hamvazó szerdát, a pünkösdöt
és Szt. Lucát (dec. 18.) követ szerda-, péntek- és

szombat-napok; 4. a vigilia-B.-ök, némely nagyobb
ünnep eltt való napokon. A teljes B.-re egyszeri
jóllakással nincsenek kötelezve a 21 éven aluli
ifjak és a 60-ik évet meghaladott öregek, betegek,
visels asszonyok, és mindazok, kik igen nehéz és
ert fogyasztó munkát végeznek stb., általában
mindazok, kiknek a B. v. egészségök ártalmára
lenne, vagy hivatásuk teljesítésére képtelenítené.
A húseledelektöl való megtartóztatás meg van

parancsolva: 1. minden pénteken (régente szombaton is) 2. a nagy B. vasárnapjain 3. minden
szorosan vett B.-i napon. A húsételtl a nevezett
napokon köteles minden keresztény megtartóztatni magát hétéves korától fogva, ha csak törvényes ok, mint betegség, szegénység, köz- v. külön
engedély föl nem menti alóla. A B.-i fegyelem
Magyarországon X. Pius pápának 1906 jan. 27.
adott és 7 évi idtartamra szóló felmentése alapján
ez:l. Szigorú B.-i napok (egyszeri jóllakás és a
húsféléktl való megtartóztatás) Hamvazó szerda
és a nagyhét 3 utolsó napja a nagy-B. és advent
péntekéi, akántor-B.-ök szerdái és péntekéi, Kará;

;

szerda

(1.

o.).

Böjthi Veres Gáspár, 1. Bojthi.
Böjti boszorkány, így nevezték sok helyütt a
farsang végén, v. böjt elején, másutt pedig húsvéthoz közelebb es idben «kihordani», v. elégetni
%zokot%szalma-bábot, melynek rendesen n-alakja
van s amellyel eredetileg mindenütt a tél kizését, vagy kihordását jelképezték, s csak e pogánykori hagyomány elhomályosult értelme folytán
magyarázták át utóbb helyenkint a farsang eltemetésére, másutt meg a böjt kiverésére. A tájszólási lyüdi boszorkány, mely a wPeleskei nótáis szerepel (Tóti Dorka néven), kétségtelenül a böjti jelz népetimológiai elesavarása
és csak ennek útján került az Abaujban, mások
falu blasonszerint meg a Szabolcsban lév
jára, V. hirhedtség! lajstromára. L. lélkihordás.

rius»-ban

Bd

Böjti lepel

(lat.

cortina,

velum

s.

circitorium

quadragesimale ; franc, teocture de caréme, drap
de fáim ; néni. Éastentuch. Hungertuch). A középkorban általánosan, jelenleg csak néhány
helyen (Paris, Trient, Münster stb.) használatos
függöny, amellyel nagyböjt idején a foltárt a
hívek eltt elfödték és csak vasár- és ünnepnacsony, Pünkösd és Nagyboldogasszony vigiliái. pokon vagy a szent mise alatt húzták félre. Célja
2. Enyhített B.-i napok (egyszeri jóllakás meg- a híveket bnbánatra indítani, miért is kereszttartóztatás nélkül): péntek kivételével a nagy-B. tel és a kínszenvedés egyes jeleneteivel ékeskeminden napja, advent szerdái és a kántor-B. -ök dik. V. ö. Bock, Gesch. der liturg. Gewánder
szombatjai, Szt. Péter ós Pál, és Mindenszentek Lauer, Syxnbolik des Kirchengebáudes (1902).
:

;

Böjti prédikációk
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Böjü prédikációk. Azok a
Amelyeket a

kat.

szent beszédek,

templomokban a nagyböjt

|

taij

tama

alatt

sárnapokon

a rendes istentiszteleten kívül vav. hétköznapokon szokás tailani.

i

—

Bölcsek köve

Bökény, régi magyar személynév és nemzetségnév, 1. Buken.
Böki. kisk. Sáros vm. alsótárczai j.-ban, (i9io)
271 tót lak. u. p. és u. t. Lemes.
Bökken, tulajdonképen a. m. egyenetlenség,
akadály az úton, pl. k-, fadarab stb., átvitt értelemben cselekvési akadály, mely a cselekvésnek
további meggondolására, meghányogatására in;

j

Céljuk a híveket bnbánatra indítani Krisztus
kínszenvedésének története alapján és a húsvét
ünnei>ének méltó megünneplésére elkészíteni.
Böjti vasárnapok. Közös neve a kat. egyházban a nagyböjt vasárnapjainak. Egyenkint, díthat.
virágA'asárnapját kivéve, a mise els szavától
Bököny, nagj'k. Szabolcs vm. nagykállói j.-ban,
nyerik nevüket: 1. Invocavit, 2. Reminiscere, 3. (1910) 2643 magyar lak., hitelszövetkezet, postaOculi, i. Laetare, 5. Judica (Fekete vasárnap) és áUomás u. t. Téglás.
Bökvers, az epigramma régi, rossz magyar el<i. Palmarum.
nevezése.
Böjtmás hava, a március.
Bölcs, 1. Bölcsesség.
Böjük-ada, 1. Herceg-szigetek.
Magyar mitológiai érBöjükdere (Bujukdere. Biijükdere, tör., a. telemben l. Táltos.
•;i.
Bölcsek csillaga, Máté evangéliumának 2. fenagy völgj'), az ókorban Bathykolpos (mély
'i)öl), a Boszporusz
európai partján fekv, ör- jezete szerint az a csillag, amely a három napményektl és törököktl lakott falu, IVj órá- keleti bölcset Betlehembe, Krisztus bölcsjéhez
nyira hajón a konstantinápolyi hídtól, széles vezette. Hogj* tényleg mily égi tünemény volt ez,
völgj' torkolatánál: közelében számos elegáns arra nézve a vélemények nagyon szétágazók a
nyaralóval és szállókkal; nyaralói közt leg- tekintve idszámításunk kezdetének legalább 6
szebb az orosz követség nyári palotája. E nyaralók évnyi bizonj-talanságát, ma már lehetetlen elmögött a hegyek (Kara-dag) meglehets magasra dönteni a tünemény igazi mivoltát. Abarbanel
emelkednek. B. vidéke rendkívül kedves köze- spanyol rabbi 1463. arra gondolt, hogy Jupiter
lebbi kirándulások célpontjai Bouillon Gottfried és Satumus együttállása értend a B. alatt, mely
platánjai (Jedi Kardas), a buja növényzettel elle- együttállás az említett évben ismétldött. HaI)ett rózsavölgy (Kesztano-deré), híres forrásaival; sonló nézeten volt Kepler, ki szerint 748. Róma
a Kesztano-, Hunkjar- és DzsirdzsLr-szujuval tá- alapítása után Jupiter, Satumus és Mars lettek
volabbiak Bagcseköi, Belgi'ád, Anadoli Kavak stb. volna egj'üttállásban. Encke újabb pontosabb
B.-ben (és nem Konstantinápolyban) telepedett számításai azonban azt mutatták, hogy Mars akle II. Rákóczi Ferenc 1718 aug. végén, amint kor nem lehetett együttállásban a másik két emDrinápolyból megérkezett ós itt lakott mindaddig, lített bolygóval. Némelyek üstököst, mások a
inig a szomszédos Jeniköi-be költözött.V. ö. Mikes Súiust, ismét mások egy új csillagot (1. ÁllócsilKelemen, Törökországi Levelei.
lagok) véltek a B.-ban felismerni. V. ö. Roth,
Gyula, fölors'os, a fülgyógyászat meg- De Stella a Magis conspecta (Mainz 1865).
alapítója Magyarorezágon, szül. Tatán 1832.
Bölcsek köve (Lapis philosophorum), az a
Orvosi tanulmányait Bécsbén végezte, ahol 1858. képzeit anyag, mely a nem nemes fémeket nemes
orvosdoktorrá avatták. Ezután két éven át az fémekké (arannyá, ezüstté) képes átváltoztatni,
Allgemeines Krankenhauá különböz osztályain az apró drága köveket egy nagy darabbá egyesíti,
mint segódorvos mködött. 1861-ben Tröltsch ta- a terméketlen gjümölcsfákat termékenyekké tenárhoz ment Würzburgba a fülgy(ígyászat tanul- szi, mellyel minden betegség meggj'ógyítható és
mányozására. 1862-ben Budapesten mint fülor- az emberi élet tetszésszerú ideig meghosszabbítvos telepedett le és a Szent Rókus kórházban ható: tulajdonosának véghetetlen gazdagságot,
fekv fülbetegeket gyógykezelte, 1868. ugyan- örök ifjúságot biztosít és neki megszerzi még a túlezen kórházhoz rendel orvossá nevezték ki és a vUági boldogságot is. Az alchemia(l .0.) mveli száfül gyógyászatból magántanári képesítést nyert, zadokon át, bámulatos kitartással és a legábrán1879. njilvános rendkívüli tanár lett. B. fülor- dosabb kísérletek végzésével törekedtek a B.-nek
vosa volt a Stefánia gyermekkórháznak is 1869— feltalál ására.B.-nek elször a IX. 8z. -ban nevezték,
1897-ig és csaknem minden magjar fülor\'08 de ezenkívül nagy elixir, nagy niagiszterium,
benne tiszteli me.sterét. B. irodalmi dolgozatai, vörös tinktura, harmadfokú meaicina, stb. névvel
melyek a fülorvoslás körébe vágnak, meghalad- jelölték és különféle küls sajátságokkal írták le.
szeés a legtöbb alchemista
ják a százat: legnagj'obb dolgozata a Fülgyó- így Paracelsus
gy ászát tankönyve, mely az els ilj-nemü ma- rint a B. szilárd anyag, vörös, mint a rubin, átlátgyar munka. Értekezései a hazai és külföldi szó, mint a kristály, hajlítható, mint a \ia8z és
szaklapokban jelentek meg. Elnöke a hazai onto- mégis széttörhet, mint az üveg s poralakban
lógiai szakosztálynak, kongresszusoknak, kül- olyan, mint a sáfrány. Készítheti ezt maga az alföldi tudós társaságoknak. Munkatársáé Lexikon- chemista, amihez azonban predesztináció kell de
elállításának módja elsajátítható a beavatottól
nak is.
Bökény, 1. kisk. Kolozs vm. bánffyhunyadi (adeptns) is, ami azonban igen nagy nehézségekj.-ban, (1910) 542 oláh lak. u. p. és u. t. Nagyka- kel volt egybekötve. A B. nem egyforma tiszta és
lota.
2. B. (azeltt: Bukin), kisk. Krassó- így hatása is különböz. Az egészen tisztát univerSzörény vm. karánsebesi j.-ban, (1910) 732 oláh saZ-nak nevezték, melynek csekély mennyisége
lak., u. p. és u. t. Korpa. Határában igen jó grá- bármely fémet s annak akármilyen mennyiségét
nitk fordul el.
3. B., kisk. ügocsa vmegyé- arannyá képes át\'áltoztatni. A kevéabbó tiszta,
melyet fehér tinkturának, kis elixir v. magiszben, 1. Tiszabökény.
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teriumnak neveztek, csak bizonyos fémeket és
ezeket is csak ezüstté változtatja át. Az átváltozást az ú. n. projectio-yal, a B.-nek a megolvasztott fémre való dobásával lehet elérni, némelyek
szerint pillanatszerüen, mások szerint pedig csak
igen lassan. Egyesek szerint a B.-nek egy súly3 súlyrész fémet, mások szerint azonban
része 2
ügyszólván határtalan mennyiség fémet képes
arannyá átváltoztatni aszerint, amint a B. egészen tiszta vagy kevésbbé tiszta volt. Ismereteink
mai állása szerint egész határozottsággal azt kell
állítanunk, hogy olyan anyag, mely az egyik fémet másikká és így arannyá átváltoztatná, nincs.
Bölcsek tanácsa, 1. Angolszászok.
Bölcsesség. Egy régi magyar kifejezés szerint
a B. az Isten erejének párája. Nemcsak minden
tudás, hanem tökéletes jóság is nemcsak elméleti, hanem etikai fogalom is. Bölcs ember a belátó, az okok láncolatát felismer, a következményeket meggondoló, a szenvedélyein uralkodó, mértékletes s a legjobb célból a leghelyesebb módon cselekv ember. Deák Ferenc is

—

;

—

Bölény

rbb

dalformában szerkesztett darabot jelent.,
B.-ok vannak énekhangra és hangszerek számára. Az utóbbira példa Chopin Berceuse-e, mely
e téren mintának nevezhet. A B.-okhoz hasonló-

mfaj

a szender-dal.

Bölcsde, intézmény, melynek feladata a munkába járó anya csecsemgyermekét a munkaidalatt gondozni. A csecsemk mellett idvel azonban egy s két éves gyermekeket is vettek fel a B.-be..
A három éven felüli gyermekeket gondozó intézményt már óvodának, napközi otthonnak nevezik.

A B.-k különösen Franciaországban terjedtek el,,
hol jelenleg több mint négyszáz ily intézetben,
(franc, créche) naponta 40,000 gyermeket gondoznak. Németországban (ném. Krippe) sokkal
kevésbbé terjedtek el, úgy, hogy ott ép úgy,
mint Európa többi országában s így nálunk is,
jelentsége ezen intézménynek még alig van. A

nk

munkába

számának növekvésével minjáró
dig több és több csecsemögyermek szorulna arra,,

hogy nappal jól elláttassék. Hogy dacára ennek
ezen intézmény alig terjed, annak oka ezen inazért a haza bölcse, mert benne politikai nagy tézetek rossz eredménye. A csecsemgyermek
elmével tapintat, mérséklet, a szenvedélyeken oly rendkívül érzékeny fertzések iránt, hogy
uralkodó nyugalom párosult. Elméleti értelemben egyéni gondozást igényel, rossz idben pedig a
B. az a tudás, mely az okok összefüggését, egy- B.-be való behozatal alkalmával oly könnyen hl
ségét keresi s nem elégszik meg a közkelet vé- meg, hogy csak rendkívül tökéletesen felszerelt,
leményekkel, hanem a dolgok lényegébe akar állandó orvosi felügyelet alatt álló intézetek adhatolni. Régen a B. szót az okosság, ügyesség hatnak jó eredményeket. Ezek berendezése és
értelmében is használták «Minden bölcseséggel fenntartása viszont igen drága. Olaszországban
beteljesítette vala, mit takácsnak, szcsnek, sza- az ipartörvény a gyárakat gyári B. (szoptatá
szoba) berendezésére kötelezi. Ide a munkásnö
bónak, szövnek tudnia kell».
Bölcsesség-fog, a 3. zápfog; igen késn, a napközben is bejárhat csecsemjét szoptatni. A
17—25. életév körül fejldik ki, ezért már régóta gyárosok azonban, hogy a törvény ezen rendelaz érettség jelének vették innen ered az elneve- kezését kijátsszák, a terhes munkásnket rendszerint elbocsátják. A kérdés legtökéletesebb
zése (Hippokrates), 1. Fogak.
Bölcsesség gyapja (lana phüosophica), az al- megoldása lenne ezen családi B.-k orvosi ellenrzése, illetve az ezekben felügyel asszonyok
chemistáknál a cinkoxid (fehér semmi) neve.
Bölcsesség leányai (Füles de sagesse). Kath. gondos kioktatása. Nálunk a fvárosban négyni kongregáció, amelyet 1719. St. Laurent sur ilyen intézmény van, a vidéken csak Kassán
Severnben alapítottak Louis M. Grignon de mködik ily B. Mind az öt intézet együtt a sok
munkába járó asszony gyermekei
Monfort áldozár és Marié Louise Trichet. Leányok tízezerre
tanításával és nevelésével foglalkoznak. Legin- közül naponta legfeljebb 300-at lát el. V. ö. Tukább Belgiumban, Hollandiában, Dániában, gendreich, Die Mutter und Sáuglingsfürsorge
Angliában, Olaszországban, Kanadában és Haiti (Stuttgart 1910) Máthé, A kassai B. (Orvosok
:
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;

1904-ben 420 házuk volt 5000 Lapja, 1910).
Bölcslenyomatok, 1. Inkunábulumok.
nvérrel. Franciaországban 1802 óta a tengerészBölcss, kisközség üng vármegye szobránczi
kórházakban mködtek mint ápolónk, de 1903.
járásában, (1910) 228 tót lakossal u. p. és u. t.
ket is kiutasították.

ban terjedtek

el.

;

Bölcsészet,

1.

Filozófia.

Szobráncz.

Bölény (belény, belénd, bölön, bedény, begyény,
Bölcske, nagyk. Tolna vm. dunaföldvári j. -ban
4584 magyar lak., vasúti állomás, posta- és begye; Bison Sundv. 1. a képmMékletet), a
páros csülküek (Artiodadyla) rendjében a kérdtáviróhivatal.
zk (Buminantia) ah-endjébe s a tülkös szarvnak
Bölcs Leó taktikája, 1. Leó.
Bölcs mondások, 1. Gnomikus költészet.
(Bovidae) családjába tartozó emlösállatnem. A
Bölcs, kis tekn- vagy kosáralakú ágy, a mérsékelt öv legnagyobb szárazföldi emlse, mely
csecsemk számára, többnyire ringatható talp- 3—5 m. hosszúságot s 1*8 m. magasságot ér el és
pal. Már a görögöknél elfordul, kik fából vagy súlya 600—800 kg. között változik termete áltahársfonadékból készítettek dagasztóteknalakú lában a házi tulokéval egyezik meg, csakhogy a
B.-ket, melyek oldalára néha füleket is alkal- marja válltája) j ó val magasabb, mint a kereszttája
maztak, hogy felfüggeszthessék. A rómaiaknál a 8 púposán emelkedik ki domború homloka szélesebb, mint hosszú szarvai feje elejébl indulnak
B.-t Flautus említi elször.
Bölcs-dal (franc, berceuse), eredetileg olyan ki, nem pedig a homlokcsont hátsó szögletébl,
csöndesmenetü kis dal, amellyel a kis gyermeke- mint a tulok és bivaly szarvai, aránylag kicsiket szokták altatni. Késbb átment a mzenébe s nyek, hengeresek, simák, ki- és fölfelé hajlók;
a szende, úgyszólván ringató kifejezésü egysze- bojtban végzd farka rövid, vastag szrözet
(1910)
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sürfl, a teste hátulsó felében rövid, sima, a gel), békákkal, kígyókkal, gyíkokkal, st fiatal
homlokán, fején, nyakán és marján hosszú guban- madarakkal és emls állatokkal is táplálkozik.
cos sörénnyé, az állán szakállá hosszabbodott
Párosodás idején a hím sajátságos bömböl hanszíne barna, lábainak végei, valamint sörénye sö- got hallat, mely 2— 3 kilométerre is elhallatszik.
tétebb.f arkbojtja barnafekete. Két faja, az európai Innen származik népies neve: ökör-bika, vízi(B. honasHS L.) és amerikai B. (B. americanus bika, nádi bika, dobos gém, bikagém stb. DélGm.), amelyet vad bivalynak is neveznek, nagyon Afrikában a fokföldi B. (Botanrus stellaris caközel állanak egymáshoz, csak alárendelt érték pensis) helyettesíti. Észak-Amerikában az észak-,
bélyegekben különböznek egymástól s valószín- amerikai B. (Botaunis lentiginostis Montagu) él,
leg mindketten a diluviumban kihalt B- priscus- mely azonban néhányszor Európába (Angliába) is
tól Boj. származnak. Az európai B.-t egész a átvetdött.
legújabb idig sokszorosan összetévesztették a
Bölön, nagyk. Háromszék vm. miklósvári j.-ban,
vad stulokkal (Bos primigenius'Qo}.), amely az (1910) 2338 magyar lak., az unit. templom körül
ó- és középkorban szintén élt még Közép-Euró- ers várkastély van. Postaügynökség, u. t. Nagy-

puha,

pában. Az európai B. (Aristoteles és a régi szer- ajta. Itt született bölöni Farlcas Sándor, az ameiiBonasusa) az ókorban, st még a középkor rikai utazó és író.
elején is gyakori volt Közép-Európa rengetegeiBölöni Farkas Sándor, 1. Farkas Sándor.
ben, de lassankint kipusztult s jelenleg csak a
Bölöny József, orsz. képvisel, a kolozsvári
Kaukázusban él még it^ott teljesen vad állapot- Nemzeti színház volt intendánsa, szül. 1850.
ban, valamint a cár oltalma alatt Litvánia grod- Nagy-Váradon, ahol jogi tanulmányait is végezte.
nói kerületének bialavieci erdségeiben, hol a 1872— 74-ben segédfogalmazó volt a közlekedésB. -állományt kb. 400 drbra becsülik. Néhány B. ügyi minisztériumban. 1882-ben függetlenségi
képviselnek választották.
él Pless herceg meghonosító törekvései követ- programmal orsz.
keztében a plessi uradalmi vadaskertben és a 1887-ben a kolozsvári színház intendánsává nemeserzitzi erdben. Hazánkban is a középkorban vezték ki, de 1892. lemondott; 1897. azonban,
még gyakori volt, mit eléggé bizonyítanak a B. midn a színházat állandósították, ismét intenösszetétel helynevek, de azóta teljesen kiveszett
dánssá nevezték ki. 1910-ben az ugrai kerüaz utolsót Petényi szerint 1814. ejtették el udvar- letben újra orsz. képviselvé választották. Költehely vármegj'ében. V. ö. Szalay Béla, a Száza- ményeibl Vadvirágok címen kiadott egy kötetet,
népdalai közül több vált közkedveltség dallá,
dokban (1910).
Az amerikai B. még ezeltt néhány évtizeddel mint a többi közt az általánosan ismert Hét csilbámulatos nagy menujiségben népesítette be az lagból áll a Göncöl szekere.
Bölsche, Whelm, német író, szül. Köhiben
északamerikai végtelen prairieket, hol milliószámra vándoroltak ide-oda. Fröbel nagyszámú 1861 jan. 2. Bonnban klasszikái filológiát és
szekérbl álló karavánja, mely 1858. Missouriból történelmet tanult, mire 1886. Berlinben telepeMexikóba tartott, nyolc napon át folytonosan B.- dett le, és fképen természetrajzi tanulmányokcsordák közt nt&zott-Möllhausen pedig azt mondja, kal foglalkozik. Mvei Heinrich Heine. Versuch
hogy 1851. a Missouritól Ny.-ra húzódó végtelen einer ásthetisch-kritischen Analyse seinerWerke
rónaság, amennyire csak a szem látott, mindenütt (1887) Paulus, regény Marcus Aurelius korából
fekete volt B.-ektöl. Ma már csak néhány száz (1885, 2 köt.); Der Zauber des Königs Arpus, huél félvad állapotban állami oltalom alatt a Yellow- morisztikus regény a római császárság korából
stone-parkban, néhány száz példányt pedig (1887); Prolegomena einer realistischen Aesthetik
magánosok tartanak eladásra. V. ö. Brehm, Az (1887); Die Mittagsgöttin (1891, 3 köt., a spiritiz
állatok világa, III. köt.. Emlsök, 3. rész, 526— mus hipotézisérl) Entwickelungsgeschichte d.
&49 Allén, The American Bisons (Memoirs of Natúr (Berlin 1894, 2 k.) Das Liebesleben in der
the Museum of comp. zool^y Harvey College Natúr (1898—1900, 2 k.); Vom Bacillus zum AfifenWestberg, U. d. Verbreitung d. menschen (1899) Hinter der Weltstadt (1901)
1876, 4. köt.)
Von Sonnen und Sonnenstáubchen (1902); Aus
Wisents (Riga 1900).
der Schneegrube (1903) Weltblick (1904) NaturBöUér, 1. Bellér.
Bölömbika (Botaunis stellaris L., áiiat), a geheimniss (1905) Stammbaum der Tiere (1905);
gémalakuak (Ardeiformes) rendjébe és a gém- Sieg des Lebens (1905); lm Steinkohlenwand
félék (Ardeidae) családjába tartozó madárfaj. (1906); Die Schöpfungstage (1906); Tierbnch
Alapszíne világos zsemlyeszín, fekete, barna és (1907—1908, 2k.). 1892— 93-ig B. aFreieBühne
vörhenyes rajzolatokkal, jelesen háromszög fol- folyóiratot szerkesztette, egyúttal kiadta Heine,
tokkal, zeg-zugos vonalkákkal, szakadozott sza- Hauff és Uhland, Humboldt, továbbá Göthe termélagokkal, hosszanti foltokkal; fejteteje fekete, szetrajzi mveit. Magyar fordításban megjelent
szájzuga tájékán barna folttal csre és lábai munkái Szerelem az élk világában (3 köt., ford.
sárgás-zöldek szeme sárga. Hossza (csre hegyé- többen, Budapest 1910) A tengerfenék titkaiból
tl farka végéig) 60—65, szárnya 30—33, farka (ford. Fülöp Zs., u. o. 1911) A bacillustól a ma11, csre (a homloktól) 7, csdje 9 cm. Elfordul jomemberig (ford. Pogány József, u. o, 1911).
Bölük, török szó, mely a katonai mnyelven
Közép- és Dél-Európában, Észak-Afrikában, Kötélen Dél-Eui'ópában, csapatot, hadosztályt jelent. Minden században
zép-Ázsiában Japánig
Észak-Afrikában és Ázsia melegebb vidékein tar- (tábur) négy ily B. van, és egy-egy ily B. élén
tózkodik. Hazánkban mocsaras helyeken nagyon álló tisztnek bölük-bási a neve. A janicsárok idegyakori márc. elején érkezik és októberben tá- jében volt fleg használatos, ma már elavult szó,
vozik. Halakkal (fleg csíkkal, kárásszal, keszeg- helyette a csaus (rmester) járja.
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;

;
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;
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Bölzse, kisk. Abauj-Toma vm. kassai j.-ban,
277 tót és magyar lak. u. p. Abaújszina, u.
t. Hernádcsány.
Böngészés, utána keresése valamely már végzett dolognak böngészik pl. szüret után a szöllöt
böngészni lehet a már elolvasott könyvben stb.
Böngyöle v. bengyele (növ.), kákagyökér, melybl régebben az Alföldön lisztet reszeltek és pogácsát sütöttek.
Bönkál, súlymérték aranyra-eztistre Hátsó97'14 g. PuloIndiában (Singapore)
Vao kátti
Pinangban
2 spanyol ezüst piaszter súlya
53-967 g. Atsinban
48-015 g.
Bönnigheim, város Neckar württembergi kerületben Besigheim j.-ban, (1905) 2697 lak., szöUötermeléssel, selyemfonással és festéssel.
Bnye, csinált, rossz magyar szó, az anatómiában használták az aponeurosisok és fasciák megnevezésére (1. 0.).
Bönyrétalap, nagyk. Gyr vm. pusztai j.-ban,
u. t. Bá(1910) 2502 magyar lak., postahivatal
bolnapuszta.
Böócia, 1. Becia.
(1910)

;

;

=
=

=

=

=

;

Böotarchok, 1. Boeotarchok.
Bööd, 1. Böd.
Böös, község,

1.

1.

Bsháza.

;

kép-

A

bör az ember legfelülotesebb, legmelléklettel).
külsbb szerve, mely védi és összetartja a benne és
alatta fekv többi szerveket közös organizmussá. A

küls elhelyezésbl a brre a feladatok egész sora
védenie kell a testet mechanikai inzultusok, fény, hideg, meleg, villamos behatások, vegyi
anyagok, infekciók ellen, kiválaszt vizet, szénsavat, mérgeket ; szabályozza a test hömérsékét,
vértartalmát, tapintó idegei útján tájékozza az
agyvelt a vele érintkezésbe jöv tárgyakról, azok
alakjáról, tömegérl, felületérl, összeállásáról,
hömórsékérl jelez fájdalmat, viszketést, csiklandozást, zsibongást, hangyamászást, stb.
Ezenkívül állatoknál a funkciók még más sorozatát teljesíti prémet növeszt, melyet nyáron
ledob ; fegyvert (szarv, sarkantyú, pata, védpáncél, karom), rágó eszközt (csr), repül eszközt
(toUszárny, denevérszárny), úszóhártyát, zsebet a
fiatal állatok hordozására (marsupialia), placentaszer réteget azok táplálására (pipa americana
:

;

:

békafaj) szexuális díszt (szakáll, taréj, pávafark)
alkot rejtegetni segít az állatot a környezethez
való hasonlóság keltése útján (mimicry) villamos
védszervet, világító mirigyeket (szentjánosbogár) alkot stb.
;

;

;

Az emberi

br

nagyjában alkalmazkodik a

test

alakjához, egyes helyeken duplikátumokat alkot,
a fülkagylónál, a küls orrnyílásoknál, a körömágy hátsó szélénél, a ni szeméremajkaknál, a
férfiak fltymájánál meglehetCs zacskót képez a
herék számára. A testnyílásoknál (száj, végbél
;

stb.)

a bels üregek nyálkahártyájával találko-

A br
4

mm.

vastagsága átlag

1—2 mm,,

de lehet

is.

Az emberi bör színe változik fajok szerint. Topinard 10-féle fokozatot különböztet meg. A fehér-, a sárga- és a barna- (azaz vörös-)börüeknél
mindegyiknél 3 fokozatot és ezenkívül a teljesen
fekete brt (v. ö. Schwalbe Gr., Die Hautfarbe
desMensehen. Mitteilungen d. anthrop. GJes., Wien
1904). Ezektl eltekintve, a br színe függ:
a benne felhalmozott festéktl, a hám vastagságától, a vér- és a nedvtartalomtól. 1. A festéket a bör fleg azért termeli, hogy az a napfényben lev vegyi sugarak ellen védje. Ott, ahol
az inszoláció ers, mint a trópusokon, a br színe
fekete, barna vagy sárga (barna tipus) az északi
népek bre halványabb, és hajuk szke. A festéktermelés különösen a tarkón, emlbimbók körül és a nemi szerveken ers. A festék apró
szemecskékböl áll, melyeket apró, elágazó sejtek,
a kromatoforák visznek a br hámjának mélyébl szerte ha, némely betegségnél, ezek elszaporodnak, a br sötét lesz ha eltnnek, fehér
foltok keletkeznek (vitiligo). 2. A hám rendesen
áttün, ós a brnek hamvasságát okozza ha vastag, mint a talpon, a br szürkés szín lesz
ha
igen vékony, mint az ajkon, orcán, a pirosság
lesz szembeötl. 3. A vér mennyiségének és minségének megváltozása okozza a br kipiruláott, ahol a
sát, elhalványodását, elkékülését
savó meggylik, a br sárgás, porcellánszeríí
;

;

;

;

vagy vizenysen áttün

lesz.

A br színének fokozása v. megváltoztatása céljából úgy a brt, mint annak egyes részeit v. függelékeit (haj, köröm) be szokták festeni (1. Kozmetika, Tetoválás, Hajfestés). Etnográfiai fontosságú ezek közül az, mely félvad népeknél dívik a
származás, rang, foglalkozás stb. megjelölésére.

A bör felületén, ha megtekintjük pontosabban,
durvább barázdákat és finomabb rajzolatot látunk.
A durvább barázdák fkép az izületek körül a
bör ráncolódásai révén keletkeznek, mikor ujjainkat, végtagjainkat behajlítjuk v. homlokunkat
stb. ráncoljuk.

fbb

barázdái.

A mellékleten láthatók a tenyér
A tenyér barázdáit jóslásokra,

jövendmondásra

is

felhasználták

átmeneteket.
bör felülete átlag 175 cm.

(1.

Kiroman-

Ha

pontosabb lenyomatot készítünk tenyerünkrl (1. a mellékletet), akicor ílnom, párhuzamosan haladó vonalrendszert veszünk észre,
amely helyenkint sajátos rajzolatot, alakokat
mutat. Különösen érdekesek az ujjak hegyén az
ú. n. tapintópárnák rajzai sokféle variációt (1. a
mellékletet) mutatnak és egyénileg annyira jellemzek, hogy különösen bnügyekben a személyazonosság megállapítására alkalmasak (1. Daktiloszkópia). E finom, alig kiemelked vonalakat
szemölcs- (papülaris) vonalaknak, kutiszlóceknek nevezték el t. i. minden ilyen finom vonalban dupla papillasort találunk, e vonalak tetején
sorban következnek a verejtékmirigyek kivezet
tia).

;

;

nyílásai.

A br finomabb szerkezete

zik, azzal alkot

A

Br

;

Bs.

Böösháza, község,

—

:

Br V. /cö^ía/caro (integumentum commune

hárul

:

:

két

f

rétegbl

áll,

magas embernél a bels kötszöveti (irha, corium, derma, cutis) ós
1-5 -1-6 m2 vagyis 15,000—16,000 cm
a küls hámrétegbl (epidermis). A hámréteg
2.

A

bör súlya felnttnél kb. 3 kg., de a böralatti
kötszövetbe egész könnyen 15—20 kg. zsír raktározható.

(epidermis)

négy rétegbl

áll,

ezek

a) Legmélyebben fekszik a csírázó réteg (stratum germinativum), legalsó sejtrétegei hengere-

A BOR SZERKEZETE.

A tenyér

ffibb

A kés lenyomata a ssemölcs-

barisdáL

Az ojjpárna lopenagyitisban

vonalak rajzolatával.

^
r

'^

^

s

Aa ojjpirna-rajzolatok

*

ktllOnféle variiciói.

A szemölcsTonalak nagyobb nagyítással, a vonalak
tetején a verejtékmirigyek nyílásai

láthatók.

«

arrectorea
a hajtUsaók, a hozaámenó sötét kOteK«W
piIonun,afehér oldaldudorodások a íaggyiimirigyek.

A hámjától megfosztott

irha szemOlcsfis

felszíne

érte

nagyításban, jól láthatók a saemölcsvonalakat okoaó
kettós papilla sorok és as Irha erei (vázlat).
!->!•',

—

bór szövetének vázlatos keresstmetszete négy
erejtékmiriggyel, egy hJ^tönóTel, amelyhez
tartoió faggyúmirigy és arrector is látható.

A

*Bgr» eOdAea.

V. P.

Irha és böralatti kötszövet mikroszkópi
Bnffini,
Meissner,
metsaete. 3f
Vater Pacini idegvégkészfilékek,
V. P.
verejtékrolrigy.

=

=

ü

=

V=
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—
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ezeknek feladata szaporodásuk révén az elhámsejteket pótolni.
b) Második réteg a szemcsés réteg (stratum
annlosum), itt indul meg a sejtek elszarusodása.
c) Ezután jön a fényl stratum lucidum.
dj A legküls réteg a szaruréteg (stratum corVioum), mely a leg\'astagabb, s már csak elszaruidott, nem él sejtekbl áll.
Az epidermis és az irha határa dombos, mert a
corium hosszú njTílványokkal (papilla) hatol be a
hámba, emez pedig lécekkel, szrtüszökkel, mirigyekkel az irhába, úgy hogy a számtalan nyúlvány mintegy fogakkal tartván egymást, közös
pzerwé válik. Ezt azután durva, rostos réteg (subcutis), a bór alatti kötszövet fzi a mély hártyákhoz. A br szívósságát az ú. n. rugalmas rostoknak
köszöni, melyek benne igen gazdag hálózatot alkotnak a rugalmasságot a collagén rostok adják.
Az idegek.vér- és nyirokerek fleg a corinmban fut•k,

isztult

;

;

:

-

B0r

A hörmirigyék közt megkülönböztetünk verejtékmirigj'eket (glandulae sudoriferae) és faggyúmirigj'eket (glandulae sebaceae). A verejtékmigomolyagszerek, mélyen a

rigj-ek

böralatti

köt-

szövetben helyezkednek el, de kivezet csöveik
áthaladnak az irharétegen, a ketts papillasorok
között jutnak be a hámrétegbe, amelyen kereszttU
dugóhúzó alakban futnak a hám felszínére nyilásaikaszemölcsvonalakmentén láthatók (1. a nieí:

lékleiet).

A

faggyúmirigyek felületesebben fek-

szenek és a szrök és hajszálak tüszibe öntik
tartalmukat. (A hajtüszk oldaldudorodásai nem
egyebek, mmt a faggyúmúngyek, 1. a mellékletet.)
A faggjTimirigyekhez számithatók a szemhéjakban elforduló Moll-féle mirigj-ek (glandulae ciliares), s a küls ftlljáratban lév füizsírmirigyek
(glandulae ceruminosae) és voltaképen ide tartoznak az emlk is. Részletesebben 1. Ver^tékmirigyek, Faggyúmirigyek. Szempilla, Fül,

ak, a f ájdalom,hö, hideg, tapintóérzés felfogására Emlk.
.ionban apró végkészülékek vannak a papillákA
izmai- A brben különféle izmokat taláhan elhelyezve. A hám adja a szór és körömtermö lunk nevezetesek a szrmozgató kis izmok (artszket, a veríték-, faggjii- stb. mirigyeket, me- rectores pilorum, 1. a melléklétet), az irha kötszölyeket azután idegekkel, tápláló vérerekkel és vetébl ferdén mennek a hajtüszkhöz
ers
elvezet njirokerekkel a cutis lát el. A hámnak összehúzódásuk a brt libabrössé teszi. Ers sima
fontos és jellemz tulajdonsága az elszarasodás izomréteg (tunica dartos) van a bralatti kötszö(keratosis), mely a puha, él, nedves hámsejteket vetben a herezacskónál, összehúzódására a herelassan száraz, lapos, kemény, páncélszer sejtecs- zacskó egész kicsi lesz. Az arcizmok, amelyek a
kékké változtatja és igj' a kühilág támadásaival homlokráneolásnál, mimikánál stb. oly nagjszemben ellenállókká teszi.
szerepet játszanak, nem egyebek, mint harántA természet végtelen gondossága sehol annyira csikós brizmok a subcutan kötszövetben. A
vem ötlik szemünkbe, mint a br berendezésénél, nyakon és a mellkas fels részén is tudjuk mozmelynek szerkezete a test egyes részeiben a gatni brünket, az izom neve platysma. Lovak-íükség szerint rendkí\TU változik. A tenyéren és nál igen fejlettek a brizmok ha a légy reászáll,
Mlpon vastag a hám és különösen ers az össze- nagy területen megrántja brét.
A
függés a coriummal a napnak kitett részek bre
függelékeihez tartoznak a körmök, szfestékdús a mozgásnál legjobban súrlódó részek rök és a haj ezek mind a hámréteg produktumai.
között szr van, éppen úgy a koponya felületi L. Köröm és Haj.
az idegek a legszámosabA br beidegzése. Minden brterületnek megcsontjait is haj védi
bak a tapintásra, fogásra használt u jjakon, ahova van a maga idege, amelynek átvágására az illet
a pontosság fokozására még körömlapok is kerül- terület teljesen érzéstelen lesz. Egészen más terütek az izületek fölött a br alig van rögzítve a leti beosztást kapunk, ha azt rajzoljuk fel a brre,
kiszáradás ellen a br automatikusan védekezik hogy a gerincvel egyes szegmentumai milyen
a faggyú- és verejtéktermelés által a baktériu- területeket látnak el idegekkel (1. Idegrendszer
mokkal leginkább megfertzött küls réteget a és Gerincvel). Az idegek a brben részben a
br rendszeresen lelöki a hátnlás útján. Hogy a hámrétegben, részben az irhában, részben a börbaktériumok keresztül ne nhessenek rajta, a br alatti szövetben végzdnek. Felületesebben és
egj-másután különböz rétegekbl egj- száraz- mélyebben fekv hálózatokat és végzdéseket alzsíros, nedves -zsíros, nedves-szarús, nedves-vér- kotnak. Külön hálózatok látják el a bór mirigj-eit,
izmait és a szr-, azaz hajtüszket. A mirigj'ek•^len, vérdús rétegbl áll. Hogy az ütések ellen
>bb védelmet nyújtson, a br néhol zsírpárnával ben, erekben és izmokban végzd elválasztó, érjjanniculus adiposus) van kibélelve, melyet a tágító és érszöldtö s mozgató idegektl eltekintve,
szervezet egj'es fontosabb helyeken annyira riz, a többiek valamennyien érzidegek. Az érzidéhogj' ez még éhenhalt embereknél sem szívódik végzdések igen sokfélék
fel teljesen. Csontok felett azonkívül még izoa) legegyszerbbek a hámrétegben a sejtek
láló berendezés is keletkezik savóval telt hólya- között vagy a kötszövetben szabadon végzd
gocskák (bursa mucosa), melyek a brnek a csont- csupasz vdegfonalak
hoz való szorítását meggátolják. Ártalmak elkeb) egyszer tapintósejtek találhatók a hámréteg
rülésére a br nemcsak igen gazdag vér- és nyi- legmélyén vagy az irha felszínén v. a hajtüszk
rokérrendszerrel bír, mely rendkívül jó tápláltsá- körül ezeknél a csupasz idegfonál csészeszerüen
got biztosít, de azonkívül külön idegkészülékeket kiszélesedik és a csészében, az ú. n. tapintómea tapintás, fájdalom, meleg, hideg, tárgy stb. fel- niszkuszban ül a tapintósejt.
ismerésére.
c) dupla V. összetett tapintósejtek (ú. n. Grandry
A hr vérrel való ellátása isen jó, különösen V. Merkel-féle testek) nem egyebek, mint az elbgazdagok hajszálerekben az irharéteg szemöl- bieknek duplikárumai vagy sokszorosai. Eddig
embernél nem találták, csak madarak csrében.
csei, papillái. (L. a mellékletet.)

br
:

;

;

br

;

;

;

:

;

:

;

:

•

:

;
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:

;

—

Bör

d) a Meisstier- Wagner-féle tapintótestek, ováideggel kapcsolt sejthalmazok az trhaszemölcsükben fekszenek. Az ujjpárnákon, tenyéren
1 nun'-re átlag 23 drb esik.
e) A mondottakon kívül az irha mélyebb rétegeiben és a bralatti kötszövetben különféle
bunkós, lemezes idegvégkészülékek találhatók,
ilyenek a Krause, Vater-Pacini, Golgi-Mazzoni
ós Buffini-testek (1. a mellékletet).
Az emberi bör mködését röviden a következ
pontokba foglalhatjuk össze
1. Véd a küls világ különféle behatásaival
szemben, itt a fszerepet a hámnak elszarusodott,
már nem él rétege játsza ezért fontos a brhiányok pótlása (1. Brátültetés). A hám, mint
lis,

;

—

hvezet, véd a test kihlése ellen is
e
szempontból fontos a br alatt fekv zsírréteg
vastagsága is. Ha az emberi test 37°-ról 24''-ra
iehül, beáll a halál. Az emberi br tökéletlen védekezését a kihlés ellen a lakás, a ruha, a tz
felhasználása, azaz a ftés bvítette és tette lehetvé, hogy az emberállat az ekvátor területérl
majdnem az egész földet benépesíté.
2. Brünk kis fokban, de állandóan részt vesz
a gázcserében oxigént vesz fel ós szénsavat dob
ki a szervezetbl. A kiadott szénsav mennyisége
10—30 gr.-ot tesz naponta, a felvett oxigén sokkal kevesebb. Ez az ú. n. brlélegzés (perspiratio).
Békánál a tüdk kioperálhatok és megél tisztán
börlélegzóssel ha azonban a bre beszárad, elrossz

;

;

pusztul
3.

(1.

Lélegzés).

A bralatti

kötszövet hatalmas

zsír-,

;

módja). Bizonyos gyógyszerek bevitele a testbe a
át fokozható egyidej villamos áram alkalmazásával (1. Kataforézis). A gyógyszerbevitelnek egyik leggyorsabb módja azoknak befecskendóse a br alatti kötszövetbe (1. Injekciók).
5. A
igen fontos kiválasztó felület hámlik,
verejtéket, faggyút termel (1. Verejtékmirigyek,
Faggyúmirigyek), ezek révén tisztul a szervezet
vesebajosok izzadása, Izzasztókurák (1. o.). A tejtermelés is végeredményben a bör mködése, a
szoptatás pedig igen elnyösen hat az egészséges
egész testének fejldésére (1. Szoptatás).

brön

:

n

6.
A hszabályozásnak, termoregulációnak
egyik legfontosabb faktora a br. A brre ható hideg az égési folyamatokat, azaz az anyagforgalmatfokozza testünkben, viszont a meleg csökkenti.
Hidegben a br elsáppad, libabrös lesz, szivünk
ritkábban ver viszont melegben a br kipirul, a
párolgás, verejtékelválasztáfl fokozódik, szívünk
saaporán verstb. Bonyolult mechanizmus ez, kihat
egész szervezetünkre, megváltozik a vér eloszlása testünkben stb. Nem ütközhetünk meg ezek
után, hogy a brre ható napkúrák még a csontjainkban végbemen vérképzést is fokozzák (1.
Termoreguláció és Napkúra). Látható verejtékelválasztás nélkül is brünk állandóan párolog,
ez a perspiratio insensibilis.
;

Végül

7.

ként

brnk érzfelület, amely érzékszerv-

is szerepel,

1.

Brérzések.

A bör betegségei.
Dacára a rendkívül
a

tökéletes berendezésnek,
sokféle betegségnek eshetik álNagyjeszeni Jessen János, ki 1600.

br véghetetlen

dozatává. Már
a wittenbergi egyetem rektora volt, dolgozatában
3 csoportra osztotta a bör betegségeit a brre
kívülrl jutó, a br elváltozásai révén keletkezett,
végre a brre a szervezetbl átterjed folyamatokra. Ha meggondoljuk, hogy a bör mindazon
:

betegségekben participál, amelyek a többi szerveket megtámadhatják, ezenkívül azonban még
az összes olyan ártalmakat is kénytelen felfogni,
melyek ki vilirl támadnak, fogalommal birhatimk
a br betegségeinek töméntelen voltáról.
Már az ókori, még inkább az arab orvosok foglalkoztak a bör betegségeivel, és ezek tanulmányozásánál örökbecs érdemei vannak a magyar
orvosoknak. Az els brgyógyászatot (dermatológia) az olasz Hieronymus Mercurialis 1576.
ki. Ez rendszer nélküli primitív munka
Utána a magyar Jessennek említett okos
felosztása következett 1601 -bi majd a német
Hafenreffer Sámuel Pandocheion cím könyve
1630-ból, mely megint annyira naiv, hogy pl.
kankó ellen a szüzekkel való közösülést, a tarantella pók csípése ellen bizonyos, kottákban kö-

adta

volt.

;

A legels részPlenk József Jakab
budai egyetemi tanár áUította fel 1776., melyazaz ben a bör betegségeit tüneteik szerint 12 cso-

tartaléktápanyag-raktárt alkot. Koplaló mvészeknél (Succi) e zsírraktár felhasználásának
nagy szerep jut (1. Éhezés).
i. A bör fontos felszívó, felvev felület. Brre
alkalmazott gyógyszerek sokszor általános hatásúak ezen alapszanak bizonyos ken, bedörzsölési kúrák (a higany alkalmazásának egyik

br

Br
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zölt

dalok eléneklését ajánlotta.

letes dermatológiai rendszert

portba osztotta. E felosztást az angol Willan,
majd a francia Rayer javították és ezzel megvetették a

mai tudományos brgyógyászat

alapját.

Rendkívül érdemes búvárok voltak a kiskéri
születés Gruby Dávid (1813—1898) ki a trichophytonokat, trypanosomákat és a streptothrixeket felfedezte, továbbá Kaposi Mór (megh. 1901.),
ki mint bécsi tanár, a ritka brbetegségek egész
sorát írta le elször. Kisebb hírek voltak Manardus János, II. Lajos király orvosa, továbbá a reformáció korából Melius Péter (1565), Bejthe (1595),
Csanaki (1626), Dudith (1578), a Greifswaldba
szakadt Joel Ferenc (1618), Mezger (1685), Löw
(1717), Pápai Páriz Ferenc (1687), Gensel (1713),
Jetteur (1784), újabban Bene, Pólya, Tóth, Poór
Imre, Schwimmer Ern (megh. 1898), Geber stb.

A brgyógyászat legkiválóbb mveli voltak
Franciaországban Lorry a XVIII., Biett, Cazenave, Alibert, Rayer, Hardy, Bazin, Besnier,
Németországban Fuchs,
Leloir a XIX. sz.-ban
Simon, Köbner, Lewin Ausztriában Hebra, Auspitz, Sigmund, Neumann Angliában R. Willan,
Plumbe, Wilson, Fox, Crocker, Hutchinson stb.
Ma a brgyógyászatot fleg egyetemi klinikákon müvelik. Nálunk kett van ilyen, a budapesti, melynek ólén Nékám Lajos, és a kolozsvári, melynek ólén Marschalkó Tamás tanárok
állanak. Külföldön az egyetemi klinikákon kívül
több helyen hírneves magán (pl. Unna hamburgi,
;

;

;

Veiel cannstatti,

Leredde

párisi intézete)

vagy

városi (Paris St. Louis, Ricord, St. Lazare kórházak, a köln-lindenburgi, hamburgi [St. Georg],
a düsseldorfi, frankfurti stb.) dermatológiai
gyógyintézetek fejldtek.
:

:

—
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dermatoló-

sem vettek egy-

másról ma 3—4 évenkiat összegjTil nemzetközi
kongresszusban (1889. Paris, 1892. Bécs, 1896.
London, 1900. Paris, 1904. BerUn, 1908. New
York, 1911. Róma) szenezkedtek ós egyesültek.
Régebben azt hitték, hogy a brbetegségek
nem egyebek, mint valamely érielód rejtett kórcsira gyümölcsei, vagy hogy azok kapuk, amelyeken a rejtett betegség mérge távozik a szervezetbl E nézet alapján sokszor óvakodtak a
bOrbajok gyógjitásától, mert a «kapuk» bezáró;

Br

rosodnak vagy szétfolynak, a

brt kifekélyeés szintén nagyon különböz nag>ságuak lehetnek. A pikkely (squama) a hiányos
síthetik

elszarusodíís (parakeratosis) eredménye
áll, hogy a tökéletlenül
elszarusodott

nem

is

abból

8ejt<?k

külön-külön, de kisebb-nagyobb tömegekben

(pityriasis a. m. korpázás, squama a. m. pikkely,
lamella a. m. lemez, callus, tyloma a. m. kérgesedés) hámlanak le. A tumor (a. m. daganat) szár-

mazhatik úgy a hámból, mint a brszövetbl és
a speciális apró csomókon (naeuus) kívül értágulatok (angioma), rostos (molluscum), hámbeli
(epithelioma), festékes (melanoma), hüsszerü
("sarfowMí^, rákos (cancroid) stb. daganatok szoktak leginkább elfordulni. A hólyag lehet kicsiny
(vesicula) knstálytiszia(crystallina), tszúrásnyi
(miliaria), vagy nagy (bulla), néha csoportosan
ül O^erpes), gennyel telt (pustula a. m. genybúb,
genytüsz) és így ha beazárad, tiszta sárgás pörk
(crusta) vagy véres, genyes var marad nyomában. Hólyagszerü, savóval vagy faggyúval telt
tömlk (cysta), túrószer tömeggel telt üregek
(atheroma), parányi, gyöngyszerü kis szemecskéket tartalmazó tüszók (milium) szintén el-

dásától tartottak, amikor tehát szerintük a méregnek más, nemesebb szervre kell avisszaveródniea. Ma tudjuk, hogy e nézet tökéletesen
alaptalan spekuláció. Ez idbl származik a brbeli jelenségek közös neve, az efflorescentia,
exanthema a. m. kivirágzás, kiütés, Ausschlag
sokfélék,
stb. E jelenségek ugyan rendkÍNiil
azonban 8 egyszer (elszinesedés, vérzés, csalánkiütés, göb, gümö, hólyag, pikkely, daganat) és
5 másodlagos (kipállás, fekély, repedés, pörk, heg)
alakra vezethetk vissza, amelyek végtelen variációja adja a brbetegségek hosszú sorát.
Az elszinesedés egyik
oka, hogy a br vér- fordulhatnak.
A komplikáltabb jelenségek közé tartozik a
szegény (anaemia) vagy vérb foltocskákkal
(roseola),nsLgy foltokkal (erythema) vagy általá- kipállás, kimaródás (erosio), a vakarási nyomok
nos kivörösödéssel (erythrodermia) borttott, néha (excoriatioj, a fekély (ulcus, ulceratio), a berea kiütést vörös udvar (Judo) veszi körül máskor pedés (rhagas, fissura), végre a heg (cicatrix),
szederjes a
(livedo), st feketéskék (asphyxia). mely szövetroncsolás eredménye és ennek minMásik foka az elszínesedésnek, ha a
festé- sége szerint vonalas (stria), csillagos, behúzódó,
kes (pigmentáÜ), pl. szepls (ephelis), májfoltos sima, kiemelked, st daganatszerú (kelid) stb.
(chloasma), ha szén- (anthracosisj, acél- (side- lehet.
A br betegségeinek oka igen sokféle és az
rosisj. ezüst- (argyrosis) por vagy más festék
(Amison-kór, mai depinto) rakodott beléje, vagy idjárásbeli, foglalkozásbeli ártalmak, fertzések,
táplálkozási, beidegzési, vérkeringési zavarok stb.
gombák lepték e\(pityriasis versicolor). Ha a
túlságosan fehér, achromiáról, vagy albinizmus- mellett magában a br elváltozásában is lehet
ról, ha közepén fehér, szélein barna, vitüigóról, oka (idiopathikus brbetegség). Ezek az ártalleukodermáról beszélünk. Ha a br finom erecskéi mak részben kívülrl, részben a keringés útján,
megrepednek és bellük kevés vér jut a szövetbe, máskor a mélyebb szervekrl átterjedve támadpurpuráról, pecsétrl (hibásan petecs) (petechia), ják meg a brt meglephetik úgy a felntt emha a vér a szövetben szétfolyt, véres Ijeivódásról bert, mint a csecsemt, st a betegség a nemzés
(sugillatio). ha pedig több vér folyt ki és ez egy pillanatától kezddhetik (hereditaer tetegs^) és
tömegben maradt, ecckvnmáról beszélünk. A ki- ilyenkor azután már a születés pillanatában jejutott vér felszívódáksa közben kékes, majd zöldes, len lehet (congenitális baj).
A brbetegségek kezelése részben sebészi eljásárgás, végre halvány barna szín foltot okoz,
amit közönségesen zúzódások után is lehet ész- rások, részben gyógyszerek használatán kívül a
lelni. Ha a hajszál váltakozva fehér és színes, villamosságnak, ers fénynek, Röntgen-sugarakleukotrichiáról, ha a hajzatnak csak kis csomója nak, továbbá igen kiterjedt mértékben fürdkszül, poliosis-Tól, ha az egész szül, canüies-Töl nek alkalmazásán alapszik. Ezeken kívül legbeszélünk. A köröm fehér foltjait virágnak (flores újabban nagy tere nyílt a különböz szérumok és
unffuium) nevezzük. Okuk, hogy a körömlemezbe kivonatok használatának. V. ö. Besnier, Brocq,
némi leveg jutott.
Jacquet, La pratique dermatologique (Paris 1900—
A csalánkiütés ^Mr/icaria) a brnek foltokban 190Í); Mracek, Handbuch d. Hautkrankheiten

f

;

br

br

br

;

fellép vizenyje
lenség.

A

— egjike a br legmulékonyabb

csípések stb. után mindennapi jegöb (papida) lobos izzadmány a papil-

jelenségeinek

:

lában egyike a legközönségesebb tüneteknek
rendkívül változó megjelenés néha tüszúrásnji
(eczema, prurigo), máskor kölesnyi (lichen). st

(Wien 1902—1909); Nékám. A magyar bórgjógyászat emlékeibl (Budapest 1908).
B.. növénjtani szempontból, 1. Brszövet.

:

A

br gryártása.

:

A

frissen nyúzott nyers állati

br

simulékony

nagyobb lehet (pl. a candyloma ugyan, de csakhamar rothadásnak indul s meglaiuin szifllisnél). Egyik különös alakja a sze- száradva keménnyé, szamnemüvé válik. A nyers
mölcs (verruca). A güm (tuherculum) és a brnek ezt a tulajdonságát az okozza, hogy a
gumma, melyek fertz folyamatoknál (pl. lupus, br rostjai összetapadnak. A brgyártás célja a
nyers brt oly módon átalakítani, hogy puhaságát,
szifllis, lepra, takonykór, sugárgombakór) mumogyorónál

is

tatkoznak, rendesen a

mélybl törnek

fel, elzsi-

simulékony voltát megtartsa, a rothadjásnak ellen42*

Bor

Br

660

álljon s vízállóvá váljék. Az eljárás lényege abáll, hogy az irhát (coriumot), tehát a tulaj-

ban

br

elállításában. Ausztria-Magyarországban

is

számos gyár van, amelyekben kecske- ós kidbrt
dolgoznak fel. Hazánkban különösen újpesti gyárakban és felsmagyarországi kézmvesek állítanak el cserzett juh- és báránybrt. Kecskebrt Svájc, a Balkán-félsziget, a Jóremény-fok és
Kelet-India szolgáltat. Juhbr számára fkereskedelmi piacok Bermondsey (London mellett),
Leeds, Manchester, Berlin. A kecskebröket cipbrökre, az ú. n. chevreauxra és íinom bútor- és

donképi brt a felhámtól és a belhámtól, valamint
a szröktl külön választják s az így elkészített
rostos szövetet az egyes rostok és az egész rosthalmaz alakjának megváltoztatása nélkül oly anyagokkal kezelik, melyek
a kelmefestés használta
pácok és festékek módjára
a rostelemekkel
egyesülve, ezeknek az összetapadását megakadályozzák (cserzés, tannage, tanning). A cserzést a
Mkészítés (Zurichten, eurrying) követi a br a ki- díszmárúbrökre dolgozzák fel. A juhbörök alkészítés mechanikai mveletei során simulékony- kalmazása igen sokféle. Készítenek bellük keznyá, tömötté lesz, egyenletes vastagságot és tet- tyübrt, cipbrt (chevreaux-imitációt), bélés-,
szetsebb színt kap. A eserzéshez használt anyag diszmárúbrt, táskáknak, könyvkötöknek, kaszerint a brkészítésnek különböz ffajait szo- lapbólésnek, vadász-, automobil-kábátoknak, búkásos megkülönböztetni 1. Cserzés nö^^ényi szár- torokhoz való brt. A báránybr adja a legfinomazású cserzöanyagokkal. (Cserzvargaság, vö- mabb (glacé) keztyübört.
röstimárság.) 2. Cserzés fémsókkal (ásványi
Halbr. A halak és egyéb tengeri állatok bre
cserzés) és egyéb szervetlen vegyületekkel (timsó, többnyire kocsonyás és vízben könnyen oldható,
krómsók, vassók, titánsav stb.
Tímárság, króm- de van ezek között a brök között olyan is, mely
br, ásványbr). 3. Cserzés zsiradékokkal. (Ir- ers szerkezeténél fogva különböz célokra felhásság, Sámisch-gerberei). 4. Cserzés egyéb használható. A Westminster Aquariumban 1876.
szerves anyagokkal. 5. Kombinált cserzés- Az tartott tengerészeti kiállításkor, amelyen cserzett
osztályozásnak egy másik módja a bröket a halbrök voltak kiállítva, kitnt, hogy vannak a
használat alapján csoportosítja Eszerint megkü- halbörök között gyakorlati célokra alkalmazhatók
lönböztetünk pl.talpbröket, gépszíjbröket, fels- is. így a cet (white whale, Walíisch) brébl fels
bröket, bélésbröket, nyergesbrt, varrószljbrö- brt,a delfin (Delphinus phocaena L. Meerschwein,
ket, díszmbröket stb. Vagy a beosztás alapjául porpoise hide) brébl zsinóroknak való brt csivehetjük az állat nemét és eredetét, illetleg a nálnak a félszegúszó (Plattfisch, flatfish) bre
kikészítés módját ilyen elnevezések pl. váchebör keztyübört ad a szol (Pleuronectes solea L., Sole,
(tehénbr), kipszbör, borjubr, chevreaux, kez- Zunge) pénztárcákhoz s effélékhez való brt szoltyübr, mosóbr, szarvasbr, box kalf, fekete-, gáltat a rája (Raja clavata L., Dornroche, Stabarna-, sima-, barkás tehén és borjubr, chagrin- chelroche, Thornback) bre reszel papiros (smirbr, színes br, lakk (fénymázos) br stb.
gel-papiros) helyett használható az angolna (AnA br gyártására a következ állatok brét guilla fluviatüis, Aal, eel) bre szíjaknak készítéhasználják Az alligátor-ét (Alligátor, amerikai sérealkalmas stb. Gloucesterben a torskhal (Broskrokodilus, Kaiman). Az amerikai déli államok, minus vulgáris, Brosmen, Torskfisch, cusk, torsk)
fleg Florida évi készlete ilyen brökben sok ezer brébl lábbelit készítenek Colbomban (Canada)
darabra rúg. Ezeket a bröket fleg Európában a harcsa (Silurus glanis,Wels) brét keztyü-brré
készítik ki. Az alligátor néha 18—20 angol láb dolgozzák fel. Egyiptomban bizonyos, a veres tenhosszura n. Az állat brének oldal- és has- gerben él halak brébl talpbrt csinálnak. Oroszrészét használják fel. Cserzése után csizmát, ország és Szibéria némely vidékén a nép a menycipt és díszmübrárúkat készítenek belle. Az hal (lota maculata, Aalraupe, Quappe losh, burbat)
armadillo (Armadül, öves állat, Panzerthier, Gür- brét ruházat díszítésére használja. A tatárok ebbl
telthier, Dasypus L.). Ennek az állatnak brét a brbl a nyári ruházatokat s azokat a zsákokat
Borneoból Singaporeba exportálják. Borjubr. varrják, melyekbe a nyers brt becsomagolni szokIlyen brt fleg Ausztria-Magyarország, Német- ták. Bizonyos cápaféléknek (Squalus L. Haiílscli,
ország, Oroszország ós Kelet-India ad feldolgo- shark) s hasonló halaknak az érdes szemölcsös
zásra. Kitn nyers anyagunk van, amelynek érté- brét kiterjedt mórtékben és különböz kereskekesítésével ma már több nagy gyár és számos delmi elnevezések alatt fa simítására, fénymázoközépüzem foglalkozik. Borjubrgyártásunk igen lá8ra,skatulyák,kardmarkolatok bevonására haszszépen fejldött, úgy hogy a közönséges cseres nálják fel. Az angyalcápa (Squalus angelus vagy
borjubrökön kívül krómos és színes borjubröket squalina ang., Meerengel, Bngelfiseh, angelflsh,
gyártunk igen nagy mennyiségben, st ezeknek monkflsh, devilflsh) brébl a törökök igen szép
jó részét külföldre szállítjuk. Finomabb cipfels- tengerzöld szín óratokokat csinálnak. A squalus
bört gyártanak belle. Disznóbrbl kitn nyer- glaucus nev cápa (blue dogflsh, Blauhai) nyers
ges brt és bröndös brt készítenek. Juh- és bre reszel (Schmirgel) papiros helyett használkecskebrök, kidbr és báránybr. Kitn kecske- ható. Ugyancsak ennek az állatnak a brébl sagés kidbört Marokkó szolgáltát ez a br az ú. n. rénbört készítenek. Az a hal, melynek brét ez id
marokkói br készítésére igen alkalmas. Török- szerint a legjobban használják, a ray (Hypoloország a kecskebrök legnagyobb termelinek phus sephen),melyMalabar partj án gj'^akran elforegyike. Mégis mindamellett, hogy Törökország dul. Az ú. n. chat., macskacápa (Squalus catulus),
sok kecske- és juhbrt exportál, marad még elég mely az angyalcápánál kisebb, a peau de rouaz országban is, hogy virágzó iparnak alapját sette nev terméket szolgáltatja. Ezt a vereses
adja. A török igen ügyetlen ugyan a talpbr ké- szín, pettyes, egyenletes szín, sima brt egyeszítésében, de híres a papucsoknak való marokkói dül sagréníshagreen) árukra használják. A cápa-

—

—

;

:

—

;

:

;

;

;

:

:

;

—
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ak az a neme, melyet a francia tengerparton
Lóbrt, cídkóbri fleg Ausztriába és Németmarin-n&k és rousette tigré-nek neveznek, országba exportálunk. Ez a br a legersebb ée
;iJja a peau de chien de mer-%. Esztergályosok, legjobb brök egyike. A lóbmek l^rtókesebb
múasztalosok, ácsok reszelésre és simításra hasz- része a tükörbr többnyire cipbr ée nyergeenálják ugyanerre a célra szolgál a fémiparban munkák készítésére szolgál.
is. Ezt a bórt feldolgozzák az ú. n. galuchat-ra,
Nyúl- és tengeri-nyul-böröket is exportálunk.
melyet rendszerint zöldre festve tokok, skatulyák FelemUtendók még a vadbörök (róka-, farkas-,
bevonására használnak. Chagrin (sagrén) elneve- Z-, szarvas-, görény-, zergebórök), továbbá a
zése alatt ezeket a bröket nagyban alkalmazzák láma (Auchenia láma) bre, melybl Parisban
'Törökországban, Szíriában, Tuniszban, Tripolisz- újabban cipket készítenek, a fóka (Phoca vitnan a ti'ipoliszi sagrén állítólag a legjobb. Meg- lina, Seehund, Seekalb, Robbe, seal) s a rozmár
festik feketére, zöldre, fehérre és veresre.
(Trichechus rosmearus, Wallross) bre.
II

hien

;

;

;

Marhabörök

(ökör-, tehén-, bika-, bivalybr).
A brgyártás története.
közül a marhabr a legersebb és legmöttebb. A tenyésztett európai marhák brét
A br kikészítése kétségtelenül a legrégibb fog-zelid brnek, a tengerentúlról importált börö- lalkozások egyike. Tudjuk, hogy az sember va.<et vadbröknek nevezik. A marhanyersbröket dászattal kereste táplálékát és kétségtelen, hogy
az állat neme és kora szerint osztályozzák így a hidegebb éghajlat alatt él ember testének vévan bika-, tehén-, ökör-, tulok-, egy-, kétéves delmé-Ví a zsákmánj-ul ejtett vad bundájába és
üsznövendék-, tinó; és borjubr. A br minsé- brébe öltözködött és a brt különböz használati
génél nemcsak az állatnak eredete és fajtája ha- tárgyak elállítására is felhasználta, úgy, amint
"iroz, hanem az évszak, amelyben a br az állat- ezt még ma is a vad és félig civilizált néptörzsek1 lekertílt, továbbá, hogy hegyes vidékrl, vagy
nél, pl. az indiánusoknál tapasztalhatjuk. Mivel
pályos, homokos vidéla'ól való-e. így pl. az er- azonban a nyers br, ha nedves, elrothad, ha szá'iyi havasokon és ezek lejtin él marhák bre raz, akkor megkeményedik, szarunemüvé válik,
íiitün minség, úgyszintén a Magas-Tátra al- azért valószín, hogy az sember a bórt és bundát
ján, a stájer és tiroU hegyek vidékén, a svájci az elejtett vad bájával bekente, hogy annak puhabrök barkájuk finomságáról ós tisztaságáról hí- ságát és sLmulékonyságát megrizze és tartóssá
resek. Igen kitn brök az olasz és bajor brök tegye. Brkonzen'áló szerül kínálkozott a fa füstje
is. A bika- és bivalybrök silányabb minségek.
is, amirl a biblia is említést tesz. Brtömlket,
A bika bre igen vastag, de egyenletlen, hasaalja, amelyekben folyadékokat tartottak és szállítottak,
úgyszintén két pofája sokkal vastagabb, mint a említ a biblia is; mivel ilyenekül csak ^'ízálló
dereka. Brszövete lazább, ritkább, mint az ökör- bór használható, mint csakis növényi cserzessél
bré. A bivaly brszövete még a bika brénél is lehetett elállítani, következik, hogy azokban a
ritkább. Az ökörbr egyenletes vastagságú ; a te- régi idkben már a vörös tímárság is ismeretes volt,
hénbr hasaalja és nyaka vékonyabb, általában st egy legalább is 4000 éves, vésett gránit tábla,
véve laposabb. Miután az európai nyersbr már amelyet a berlini múzeumban riznek, tímárokat
régóta nem fedezi a szükségletet, azért a hiánj-t ábrázol, akik közül az egyik tigrisbrt emel ki
a tengerentúlról pótolják. Jelentékeny a behoza- valami edénybl, a második szintén valamilyen
tal tengerentúli brökben. Kelet- és Nyugat-In- edény körül munkálkodik, míg a harmadik brt
:ából, Kínából, a Fokföldrl, Dél-Amerikából, nyújt ki a táblán. A különböz mumialeletek, az
lenos-Ayres és Montevideo városokon keresz- iííA'a-nép sírjaiban talált tárgyak, más leletek és
tiil.
A tengerentúli brök piacai Európában: régi feljegyzések igazolják a borkészítés mesterHamburg, Havre, Amsterdam. Rotterdam, Ant- ségének
eredetét. Egyiptomban nemcsak
'«verpen, Trieszt, kismértékben Fiume is. Ide tar- a növényi cserzést ismerték, hanem már timsót
toznak még az ú. n. kipszbrök is, amely elne- és konyhasót is használtak. A keleten fleg a
vezés alatt a Kelet-Indiából származó aprófajta gubacs, a nynigaton a tölgyfacser volt a
cserzmarha, a púpos zebú bre értend. A marhabrök- anyag. A keleten fejldött ki a szattyánbr készíbl talpböröket, ú. m. ültetett- vagy terctalpakat, tése, amely sokáig vezet szerepet játszott, úgy
vache-talpakat, gépszíj- és varrószí jbóröket, fény- hogy a keleti szattyán a nyugatot is elárasztotta,
böröket, vachettákat, durvább felsbröket stb. míg a XVni. sz.-ban az Elszászban, Franciagyártanak. A magyar ökörbrök általában véve or^ágban és Angliában a XIX. sz.-ban Németnagyobbak ugyan, de gyengébbek mint a svájci, országban keletkeztek szattyánbi^-ártó
a stájer, az alsóausztriai marhák bre. A gulyák- helyek.
ban legel magyar marha brét gyakran légyrek korában a bevánKéts^telen, h' .
csípések rontják, vagy a hasogatások, melyeket dorolt magyarok között akadtak tímárok, szúcsök,
a marháknak egymást való döfölése okozni szo- szíj- és nyereggyártók is.
kott. Hazai brgyáraink itthon elegend mennyiAz Árpád-házbeli királyok alatt oly jelentékeny
volt a brkészítés, ügynevezett irhagyártás, szcsség jó anyagot nem kapnak.
A Diddphis gigantea nev erszényes (kenguru, mesterség, hogy ezek termékeit nemcsak az orkangaroo) brét nagy mennyiségben exportálja szágban, hanem a külföldön is nagyra becsülték.
Ausztrália, ez a bör a l^simulékonyabb brök Jelentékeny fejldést mutat ez az ipar az Anjouk
egyike.
uralkodása alatt, annyira, hogy Nagy Lajos már
Kutyabr. Szép, vékony, de ers br is. Az ú. szükségesnek látta az erdélyi szászok céheit szan. kutyabr-keztylik legnagyobb része báránybr- bályozni. A magyar tímsós br oly híres volt
egész Európában, hogy Colbert francia miniszter
bl készül.
A

brök

:

;

sr^

f

;
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;
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nev timárlegényt küldött Magyarországba azzal a megbízással, hogy tanulja el a
magyar bör készítését. Ezt a brt annyira nagyra
tartották, hogy XIV. Lajos francia király a magyar bör készítését monopolizálta és egyes tímároknak, akiket hongroyeurek-nek hívtak, kizárólagos jogot adott eme bör készítésére. Krünitz
szerint a magyar timár a bröket hordókba rakta,
ott mindegyik brt külön-külön árpadarával hintette be, az egészet deszkákkal befödte, kövekkel
megrakta és meleg vizet öntött reá a bekövetkezett erjedés folyamán a bör szövete meglazult
és a br a szrét eresztette. Az igazi
magyar
tímárság jellemz vonása azonban az volt, hogy
a szrt borotvaéles szerszámmal szedték le a br
felületérl és a szrtelenített bröket, valószínleg a Krünitz által jelzett korpával való pácolás
elvégzése után, timsó val és sóval többszörösen
egy Larose

;

s

egymásután behintették.
Az els brgyár Magyarországon az 1799. Pesten létesített Kemniczer János- féle brgyár volt.
Brgyártásunk az utolsó évtizedben nem remélt
fellendülésnek indult. A modern brgyáros az
emberi munkát gépmunkával igyekszik helyettea régi lassú és elaviüt eljárások helyett
módszereket használ, amelyekkel lehetleg
jobban, gyorsabban és jutányosabban éri el a célját. Noha a bripar tudományosan a legnehezebben közelíthet meg, amennyiben úgy a br, mint
a növényi cserzöanyagoknak a kémiai szerlíezete
ismeretlen, de ismeretlen a cserzöanyagoknak
kötési módja
tehát hatásuknak lényege is,
azért a tudomány mégis serényen dolgozik a bripari folyamatok felderítése körül és igyekszik
az eljárásokat tudományos alapra fektetni, ezen
eljárásokat észszervé, egyszerbbé tenni és tökéletesíteni. Ebben az irányban áldásos mködést
fejtenek ki a külföldi speciális bripari kisérleti
állomások, amelyekhez legújabban a magyar állami bripari kísérleti állomás is csatlakozik.
síteni,

új

—

—

Irodalom. Knapp, Die Natúr imd das Wesen der Gerberei
Heinzerling', Grundzüge der Lederbereitung
L. Hoffmann,
Die Herstellung des lohgaren Leders; Kiis, Praktisclies
Lehrbuch der Lohgerberei Giinther, Die Fabrikation des
;

;

;

lohgaren Leders Qintl, Handbuch der Weissgeiberei Jettmar, Handbuch der Chromgerberei
Píissler, Die Untersíichungsmethoden der Gerbebrühen: u. a., Die Untersuchungsmethoden der pflanzlichen Gerbmaterialien u. a., Die Untersuchnngsmethoden des lohgaren und des chromgaren Leders
Procter, Leather Industries Laboratory Book
Procter,
Tho principles of leather manufacture Procter-PSssler, Gerbereichemische Untersuchungen
Jettmar, Leder-Erzeugung u. a., Das Farben des lohgaren Leders Moderné
araerikanische Gerbemethoden
Lamb, Teinture corrayage
et flnissage du cuir; Jörissen, Die deutsche Ledér- und
Lederwaren-lndustrie
Beller, Practisches Handbuch der
GlacélederfSrberei
Sztodola, A borkészítés kézikönyve
Klemp, Tímárság
Frecskay, Mesterségek szótára, Br:

;

;

:

;

;

nyílását kitágítja ós nyomásra abból kolbászalakban távozik. Ilyenkor legkülsbb része a rárakódott piszoktól és a fehérje bomlásánál keletkez
indikántól feketés pontocskával bii", ami miatt a
néphit « kukacnak)) tartotta. A comedóban fleg
3-féle baktérium tanyázik rengeteg tömegben
azokívl egy, szabad szemmel nem látható 8 lábú

állatka az izeit lábnak állatorezágának atkafélék
családjából (Acarus v. Demodex folliculorum),
melyet elször Henlevett észre 1841. és Simon.

Csokor, Mégnin tanulmányoztak. Hosszúkás, átmeglehetsen ártalmatlan állat,
mely csak kivételesen okoz fleg a pillaszrök
körül gyuladásokat, kutyáknál makacs, viszket
betegségeket kelt.
Sertéseken a betegség (atkája a Demodex phylloides) himlszer kiütéssel kezddik az orrmányon, a nyakon, a szügyön, a hason és a combok
bels felületén késbb e helyeken mogyorónyi
tünö, embernél

;

daganatok s végül lapos brfekélyek keletkeznek.
Macskán, juhon, kecskén, szarvasmarhán és lovon
a betegség ritka. A gyógykezelés a csomók és hólyagok tartalmának kinyomogatásán kívül perubalzsam, l°lo-os szublimátos kencs alkalmazásá-

0—

ban,
10%-os szappanos-borszeszes kreolinoldattal való ismételt ledörzsölésekben állhat. L.

még Rüh.
Brátültetés (bör-transplantatio), brhiányok
pótlását célzó alkotó-mtét. Az átültetés úgy történik,

hogy a hiányt papírvékonyságú, a bör

szaru- és szemölcsös rétegébl vágott lebenykékkel fedjük (Reverdin és Thíersch módjára), vagy
pedig a bör egész vastagságát ér lebenyt rakunk
a hiányra (Krause módjára). A lebenyeket rendesen a beteg testérl (combról, felkarról) vesszük.
Az átültetett brlebenykék táplálását a seb fel-

színérl szivárgó savó végzi. Ezért tapadnak könynyebben a vékony Thiersch- és Reverdin-lemezek,
mint a vastag Krause-lebeny. Utóbbinak csak az
tapadása esetében
rugalaz elnye, hogy
masabb, vastagabb borítékot biztosít. A B. igen
áldásos mtét, mert a nagy borhiányok behegedésekor fejld zsugorodásokat megelzi és a
gyógyulás idejét lényegesen megrövidíti.

—

—

Brbajosok

klinikája,

Br befestése,
Brbetegség,

1.

1.

1.

Br.

Testbefestés és Testdísz.

Br.

Börcía, az a fácsJía, amelyre a háló szemeit

;

;

kötik.

Börcs, kisk. Gyr vm. tószigetcsilizközi j.;ban,
699 magyar lak. u. p. Abda, u. t. Öttevény.
Börcsont (fedcsont v. másodlagos csont), az
olyan csont, mely porcogós kezdemény nélkül a
gyártás. Folyóiratok: Der Gerber, Collegium, Magyar Brbör kötszövetében keletkezik. Ilyen csontokat
ipar, Bripari Szemle.
találhatimk nagy számban pl. a koponyán ezek a
alá fecskendezés, 1. Befecskendezés.
almának tengelyváztól eredetileg függetlenül a brben keBralma (növ.), a barna fahéjszín
a német minta alapján készült neve. Magyar vi- letkeznek és késbb a koponya vázához illeszkedve, az agyvelnek ama részeit védik, ahol
déken kormos alma a neve.
porcogó híján elsdleges csont nem keletkezheBrápolás, 1. Kozmetika.
Bráramok, a br felületérl elvezethet elek- tett. B. a koponyán pl. a homlokcsont, falcsont
tromos áramok a bör mirigyeinek mködése stb. Minél alacsonyabbrend valamely gerinces
tartja fenn, ezért a mködéses (actio) áramok közé állat, annál több B.-ja van. A halaknak úgyszólván összes kopouyacsontjai börcsontok a kétéltartoznak. L. Állati elektromosság.
Bratka (Gomedo, Mitesser), apró faggyútö- tek koponyája is néhány elsdleges csont kivémeg, mely a bör zsírmirigyeiben meggyült, azok telével B.- okból áll.
;

;

;

(1910)

;

:

;

;

;

Br

;

br

;

;
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Börcsök An(^or. jogász,

-

Bórhámlás

Martonvásáron napfény a fejükre tüz, tüsszentenek. Klinikaielbb a lag fontos reflexek pl. a Babinski-féle talpreöex
budapesti kereskedelmi ós váltótörvényszéknél (1. Talprefiex) ; a brreflexek közé tartozik a
mködött s 1898. az igazságügyminisztériumba Kremaster-reflex (1. o.), valamint a hasfal-reflex
rendeltetett be. 1908 óta törvényszéki biró. F- (1. 0.). Ezeknél kisebb jelentség börreflexek a
leg birtokrendezési ügj'ekkel foglalkozik. Müvei
glutealis reflex, mely abban áll, hogy a gluteaErdélyrészt birtokrendezés (Sebess Dénessel, lis tájék izgatására a m. gluteus maximus összeBudapest 1909) Magyarországi birtokrendezés húzódik, továbbá a mami Ua- reflex (a csecsbimbó
(u. 0. \'dm)\ Magyar telekkönyvi jog (1911). Ki- megmerevedése udvarának izgatására) és a scasebb cikkei jogi szaklapokban jelentek meg.
pularis reflex (a
rhomboideusok összehúzóBrcukor, f. Gummicukor.
dása, a hát brének a gerincoszlop és a lapocka
Bördcze, kisk. Zala vármegj-e novai járásá- bels széle közötti ingerlésére).
ban, (1910) 252 magyar lakossal u. p. Szécsisziget,
Bria (hajóiás), az a gerendaszerü vastag fa, mei!. t. Csöraödér.
lyet a hajó elejére, hol a vasmacska- kötél a hajó
Bregér, hazánk némely vidékén a denevérek peremét éri, szegeznek, hogy a peremfa ós kötél
megjelölésére használt kifejezés, mely a német egymást ne rontsák. E kifejezésen bélést is érteFledermaus félreértésébl történt helytelen for- nek, vagjis olyan deszkát v. gyékényt, melyet
dítás útján keletkezett helyesebb a szárnyas egér közök betöltése vagy súrlódástól való kímélés s
tájszó. L. Denevér.
egyéb hasonló feladat céljából a hajóban alkalmazBörek, török étel, vagdalt hússal vagy sajttal nak. A B. elnevezést használják a kis bálvánnyal
töltött és zsírban kisütött tészta.
egy értelemben is.
Brérzések, azok, amelyeket a brünkben elBríaggyú, 1. Faggyúmirigy.
helyezett idegkészülékeinkkel percipiálunk. AzBríarkas, 1. Brtuberkulózis és Lupus.
eltt mind összefoglalták a tapintásérzés alatt
Brféreg, a br takonykórja, midn közvetlen
ma már tudjuk, hogy több érzésrl, tehát több fertzés miatt vagy takonykómái áttétel útján a
érzékszervrl van szó ezek a tulajdonképeni brben s a br alatti kötszövetben kisebb-natapintásérzés, a hidegérzés, melegérzés és a fáj- gyobb gömbsejtes szövetbl álló daganatszerü
dalomérzés.
csomók képzdnek, amelyek csakhamar ellágyulFinom tkkel történt vizsgálattal kitnt, hogy nak s a brön áttörnek, az így keletkez fekélyek
a brnek egyes pontjai csak a meleget, mások njiilós genyet választanak el, sokszor véreznek,
csak a hideget, ismét mások csak az érintést, szomszédságukban a nyirokerek és nyirokcsoazaz a nyomást érzik meg. Legkevesebb a meleg- mók is beszüremkednek és féregszer vagy olérz pontok száma, átlag az egész brön 30,000, vasószer csomós kötegeket képeznek. Az ilyen
sokkal több a hidegérz pont, 250,000 és legtöbb csomók ritkán szívódnak fel, többnyire a br
a nyomásérz, rendesen a szrök mentén, 500,000. alatti kötszövet megvastagodásával és elkópgeA fájdalomérzésben sokféle nuance és fokozat sedésével járnak (takonykóros elefantiázis). A B.
van. Sajátos érzései a brnek a viszketés és leggj'akoribb a végtagokon, a vállon és hason.
csiklandozás. Érdekes, hogy fejldéstanilag a fül L. Takonykór.
l^lényegesebb része, a hártj'ás labirintus és az
Bríogak, az shalak (Selachii) brében elfororr szaglóhámja szintén a bór leszármazottai. duló sajátságos küls vázképzdménjek, melyek
A térbeli felfogásunk, tájékozódásunk kialaku- 3 részbl állanak: 1. igazi csontszövetbl álló
lásánál az izomcrzéssel kombinált tapintásnak kerek v. rhombus alakú lemezbl (placobasis, alapnagy szerep jut. (Bvebben 1. Tapintás. Fájda- lemez) 2. fogszövetbl (dentin) álló tüskeszer
lom. Izomérzés címszók alatt.) Brünknek hatal- képzdménybl, mely az alaplemez közepébl kimas és gazdagon beidegezett érz felülete állan- emelkedik (dermodon, brfog) és 3. a brfogat bedóan izgalmakat küld középidegrendszerünkbe. borító zoraáncrétegbl(ganomitra). A B.-ra vezetEzen izgalmak jikár tudatos érzéssel járnak, akár hetk vissza a gerinces állatok összes másodlanem, igen fontos reflexmúködéseket, reflexfolya- gos csontjai, úgynevezett brcsontjai.
matokat tartanak fenn. Nem lesz érdektelen a
Brfntrinka, 1. Futóbogarak.
legfontosabb brreflexek felsorolása.
Brgangraena, 1. Gajigraena.
A brnek reflexkapcsolata van a szívvel a
Börgen, Kari Nikolaus Jensen, csiUagáaz,
hideg ritkává, a meleg szaporává teszi a szív- szül. Schleswigben 1843 okt. 1., megh. 1909 jún.
mködést. A br befolyásolja a lélegzést ers 7. Részt vett 1869—70., mint fizikus és csillagász,
bringerek mély belélegzést váltanak ki, föl- a második német ószaksarki utazásban óe 1874
használják ezt asphyxiában született gyerme- óta a wilhelmshaveni tengeri obszervatóriom
keknél a lélegzés megindítására. A hideg a brön igazgatója volt. Csillagászati és földmágnescs
érszükülést, a meleg értágulást és verejtékel- munkálatain kivtil ktllönösen a tengerjárás elméválasztást vált ki. A brre ható hideg fokozza az letével foglalkozott
egész test anyagcseréjét, növeli az izmok tónuBörgönd, Pákozdhoz tartozó puszta Fejér vm.
sát, készenlétét. A hideg, úgy látszik, fokozza a székesfehérvári j.-ban, (i9oo) 325 lak, vasúti állovese elválasztását. A sexualis érintkezésnél más és távíró u. p. Dinnyés.
Brgyártás, 1. Bör, Cserzovargaság, Irhásszükséges legfontosabb mködések szintén börreflexek eredményei. Speciális brreflex lehet a br. Kombinált cserzés, Krámbor, Timárság.
Brgyógyászat, 1. Bör.
tüsszentés vannak, akik ha mezítláb hideg köre
hajszálképletei (oöt.), 1. Szrképletek.
lépnek, azonnal tüsszentenek: ép így vannak,
Brhámlás, 1. Br.
akik hideg kilincs megfogása után, vagy ha a
1872

dec.

22.

szül.

AUamszolgálatba

lépett,

;

m

;

;

;

:

:

;

:

;

:

Br

;

—
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Brmetszés

Börharisnya {ang., Leather-stocking), Natty vatos még a XVIII. sz.-ban is. Németország nem
Buinppo nev félig civilizált indiánus mellék- igen készít B.-t. Az olcsó papirkárpit, melyet a
neve, akit Fennimore Cooper (1. o.) több amerikai XVIII. sz.-ban kezdenek gyártani, lassanként kitörténetében szerepeltet az ifjúság kedvelt ol- szorítja a drága és nehéz elállítású B.-t, míg az
a XIX. sz.-ban teljesen letnik. A régi B.-ok egyvasmánya.
Brhorzsolás (excoriatio), a br felületes ré- kori nagy elterjedettségük dacára ma igen ritkák.
tegének a brt érint-irányában ér sérülés okozta Legszebb gyjteménnyel a londoni Kensington és
hiánya. Az anyaghiány a brt véd szanirétegó- a párisi Cluny-múzeum és a berlini iparmvészeti
tl fosztja meg, ami által a szabadon fekv irha- múzem dicsekszenek. Újabban ismét használatba
rétegbe fertz csirák vándorolhatnak be. Ennek jöttek a B.-ok, de többnyire papirmasszából préveszélye különösen akkor fenyeget, ha nem egé- selik ket, csak ritkábban brbl, Németországszen kifogástalan tisztaságú tapasszal fedjük be és Franciaországban készülnek. A japán B.-ok is
az anyaghiányt. (Zsebben hordott, megnyálazott kezdenek Európában elterjedni, olcsóságuk és válangol flastrom !) Legjobb kezelése abban áll, hogy tozatos mustrájuk miatt. V. ö. Davillia, Notes
a horzsolást jódtinkturával egyszer bekenjük v. sur les cuirs de Cordoue (Paris 1878).
Brkiütés, 1. Br.
sterilis patyolattal a felületes sebet bekötjük. B
Brkorallok (Alcyonaceae), a nyolc sugaras
védréteg alatt a br szarurétege gyorsan bevirágállatok (Alcyonaria)egyík. családja, helyhez
vonja a támadt anyaghiányt.
kötött telepekkel, majd keményebb, majd puhább
Bridegek, 1. Br.
Bripar, 1. Br, Cserzövargaság, Irháshör, kéreggel, tengelyváz nélkül. Legközönségesebb
faj a parakorall (Alcyonium palmatum Pali.),
Kombinált cserzés, Krómbör, Tímárság.
melynek piros telepe brnemü a középtengerben
Brizgató szerek, 1. Hólyaghúzó szerek.
él és mintegy 10 cm. magasra n. L. még VirágBrizmok, 1. Br.
Brizomtöml, a testet töml módjára körül- állatok.
Brlélegzés, 1. Bór.
vev, többnyire hosszanti, haránt és ferde izmokBörmérgek. Néhány állatfajnak, különösen a
ból álló izomzatnak a brrel való kapcsolata. Ennek összehúzódása révén jön létre a jellemz kétéltek (triton, szalamandra, béka) és némely
«féregszerü» mozgás. Fleg a férgek körében f or- hal (pl. tengeri és vak ingola [Petromyzon]) brmirigyei által termelt mérges anyagok gjüjtduleli.
Borjason, Jb7ia« Heleniis, svéd szobrász, szül. neve. Ilyen méreg a barna varasbéka (Bufo
Tölben 1835 dec. 30., megh. 1910 jan. 30. Stock- vulgáris L.) brmirigyeiben elforduló bufoholmban, Rómában és Parisban tanult. 1879-ben talin és bufonin (phrynin), a foltos szalamandra
hazájába tért vissza. Az emlékszerü szobrászat szamandarinja és szamandaridinja. L. Mérges
terén igen nagy tevékenységet volt alkalma ki- állatok.
Brmetszés, a brnek fémdomborításhoz hafejteni. Egymásután keletkeztek
Oxenstjerna
Axel (Stockholm 1890); X. Károly Gusztáv (Malmö sonlatos munkával való díszítése. Következkép
1896); XI. Károly (Karlskrona 1897); Magnus történik A rajzot a nedves marhabrre ráviszik
Stenbock (Helsingborg 1901) IX. Károly (Göte- s körvonalait felkarcolják és többé-kevésbé feltéborg 1904) stb. enüékszobrai, részben lovas- pik a rajzformák közt lev területeket, az alapot
különböz formájú vasakkal leverik mélyre, úgy
szobrok.
Börjesson, Johan, svéd költ, szül. Bohus-Lán- hogy a mustra lapos dombormvet alkot. Hogyha
ben 1790 márc. 22., megh. Upsalában 1866 máj. 6. a mintát ersebben akarják domborítani, akkor,
1808-ban Upsalába ment teológiát tanulni, 1821. miután a brt ismételten megnedvesítették, a
királyi udvari prédikátor lett; élte alkonyát Upsa- mustrát kikalapálják. A kalapáláshoz különböz
lában töltötte. Drámáival tnt fel. Els müve, Erik nagyságú és formájú gyrket használnak, meXrV., mely 1846. került színre, tetszést keltett. Ezt lyeket a br színére helyeznek az alapra, s a túlkövették: Solen s junker, Gustaf I. sista dagar oldalról könnjníi ütésekkel kalapálják ki a dom(A nap leáldozik I. G. utolsó napjai) Ur Carl XII. ború részeket. A br visszáján így keletkezett méungdom (XII. K. ifjúkorából) 1855 Brödraskulden lyedéseket viasszal vagy rozsliszt és fürészpor
(testvéri bn) 1861, stb. Mint lirikus is kiváló
keverékébl készült péppel töltik ki. Csak ezután
két kötet verse jelent meg
Kárlek och Poesi következik a nagyolt nyers formáknak finomabb
(Szerelem és költészet, 1849) és Blommor och modellirozása. Az alapot rendszerint poncolják,
tárar pá en dotters gráf (Virágok és könnyek egy a díszt aranyozzák vagy ezüstözik, néha olajfes;

;

:

:

;

;

;

;

:

leány sírjára 1854).
Brkárpit, falak és bútorok kárpitozására használt, arannyal, ezüsttel s egyéb színnel festett,
nemkülönben préselt, domboni, virágos mustrájú
br. Eredete nincsen kiderítve, de valószín, hogy
keletrl a mórok által került hozzánk. A XV. sz.ban jutott Spanyolországból, ahol eleinte Cordovában, késbb BarceUona-, SeviUa- és Leridában
sokat készítették
és guadamacü-nak nevezték
Olaszországba. Itten
készíthelye Velence.
A XVII. sz.-ban Németalföldön (Mecheln, Antwerpen, Brüsszel, Lüttich, Amsterdam, Hága) is készítik és Angliában és Svédországban is igen di-

—

—

f

tékkel színesre festik. A B. gyakorlata a késcsúcsíves korszakban lendült fel, amikor az elkel hölgyek ékszerládikáit börbemetszett szerelmi jelenetek és más ábrázolások díszítették
A XVI. sz.-ban divatba jöttek a metszett, aranyo-

brkárpitok, melyeket a középkorban csak Spanyolországban készítettek. A XVIII.
sz.-ban véget ért ez a divat és a B.-sel már csak
PortugáUában és Spanyolországban foglalkoztak, ahonnét Dél-Amerikába is átkerült. Az itt
készült lószerszámok és nyergek a világkiállításokon megjelenvén, ismét felújították a B. technikáját s a hamburgi Hulbe és a sziléziai Hupp iszott V. festett

;

Börmirlgryek

Brszárnyuak
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mét foglalkozni kezdtek

vele ós szép eredményeket értek el. A bécsi Wunder ezektói függetlenül
szintén újból feltalálta. A B. t most székek, brtáskák, könyvtáblák, írómappák díszítésére használják. V. ö. Kiederhöfer, Vorlagen für Lederschnittarbeiten (Frankfurt a. M. 1886) Horn u.
Fatzelt, Vorlagen fiir geschnittene u. gepunzte
Lederarbeiten (Gera 18áj) Sört Mer. Lederschnitt
u. Lederplastik (Leipzig 1891)
Zinn, Anleitung
zum Lederschnitt (Wiesbaden 1893) Hulbe.
Praktische Anweisung zm* Ausfohrung der Ledertechnik (Hamburg 1903) Klára Rotli. Anleitung
zum I^erschnitt, Zinnbossieren und gravieren
(Leipzig 1905).

galmakkal és gyanúsításokkal. B. legjobb
rajzát Holzmann Mihály írta (1888).

Otthon szigorú ortodox-zsidó szellemben nevelkedett utóbb Berlinben s Halléban orvosi, majd
Heidelbergben s Giessenben államtudományokat
tanult 1808-ig, mire 1811- szülvárosában rendrtisztvisel lett, de már 1814-ben, midn Frankfurt
mint szabad város visszanyerte régi alkotmányát,
mivel zsidó volt, njTigdijba küldték. Ekkor kezdte
publicisztikai mködését, egjTittal bels hajlamát
követve, 1817. az ev. hitre tért át. Ezen idben kiadott folyóiratai (Die Wage, Die Zeitung der Stadt
Frankfurt, Zeitschwingen) éles és élces stílükkel

egerszeg.

;

:

;

:

Bömecke,

közs.

élet-

Magdeburg porosz kerület

Quedlinburg j.-ban, vasút mellett, (i905) 3718 lak.,
cukor-, brikett-, cementgyártással
barnaszénbányával.
Bmig, közs. Arnsberg porosz kerület Dortmund j.-ban, a Dortmund-Ems-csatoma és vasút
mellett, (1900) 2385 lak.; vasmüvekkel, szénbá;

nyával.

Brolaj

(Wiederhold-féle

kenanyag

B.),

megkeményedett brök lágjitására 16 sr. olajsav (ami stearingyárakból mint melléktermék
kapható), 2 sr. 90**/o-os alkohol ós 1 sr. tömény
kénsav keverékének melegítése által nyerhet.
Brmirigyek, 1. Br.
Brmozaik, különböz szín brdaraboknak, Ekkor leváük az olajsavéter, melyet meleg vízzel
keleten sidktl fogva szokásos, egymásmellé való ismételt rázás által savtalanítunk ós egyenl
varrása. Tárgyát rendesen geometriai formák v. súlyú halzsírral keverünk.
éröcske, tulajdonkép nem orvosi kifejezés,
nagyon stilizált alakok képezik. Az arabok honosították meg Spanyolországban. Egjiptomban, 1. Cuticula.
Brök, Törökországban szokásos lepénj^észta
Perzsiában, Törökorezágban és Dél-Olaszországhússal V. sajttal töltve, zsírban kiránt\'a, melyban papucsok díszítésére ma is használatos.
Böme, Ludwig (elbb Baruch Löb), német író, nek elárusítói börökcsi nevet viselnek.
Brönd, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban,
szül. 1786 máj. 6. Majna-Frankfurtban (hol atyja
váltó-üzér volt), megh. Parisban 1837 febr. 12. (1910) 339 magyar lak. u. p. Alsóbagod, u. t. Zala;

;

;

;

nagj' tetszést arattak, de rö\id

életek

voltak.

Bröndös, hajdan külön céh kötelékébe tartozó
a szorosan vett B.-árúkon kímesterember
vül mindenféle tárca- és díszmüveket, erszényeket készít. Magyarországban is jelentékenyen kifejlett iparág. (Magj'arul régente csak erszénygyártónak és erszényesnek hittak. Magát a brönd
elszót is csak a XVIII. század végén csinálta
Barczafalvi Szabó Dávidször böröiule aleíkban
Egészen önkényesen, szabálytalanul képzett szó.
Azeltt csak málhának, késbb koffernak, kufíernak is hí\ták. Ma is bátran lehetne málhának nevezni. Más a podgj-ász, a. m. Gepáck.)
Brös ágyú, Gusztáv Adolf svéd király alkalmazta brrel bevont könnjrü ágyúk, melyek azonban nem váltak be.
Brpapiros, brhulladékokból készült lemez.
A brhulladékokat pépszer anyaggá rlik, ebbl
;

—

—

822 óta mint Cotta váll alatainak levelezje Parisban, utóbb különböz német városokban tartózkodott, mígnem atj-ja halála (1827 öt vagyonilag függetlenné tette s a júliusi forradalom (1830) ismét és
állandóan Parisba vonta, ahol meg is halt. Összegyjtött dolgozatai (1829—34, 8 k.yugjan ismertté
tették nevét, de nagj- befolyású íróvá csak a jú- lemezt készítenek, s azt ers hengerléssel tömöritik
és Termoreguláció.
Brpárolgás, 1.
liusiforradalom óta íett. Kisebb tréfás és élces dolBrperspiratio a. m. bórlélegzés, 1. Bör.
gozatai (Monographie der deutschen Post.s("hnec'ke;
Brpír, l. Börvörösség.
ber Narr im weissen Schwan Der Esskünstler
Brposztó V. bönászon (növényekbl készült
Denkrede auf Jean Paul stb.) szellemes felfogás és szép stíl által kitnek. Lreghatásosabb bór), pótíószere a természetes brnek, mely a
mve, párisi levelei (Briefe aus Paris, 1832—34), viaszos vászonhoz és feltnen a természetes brkitnen írvák, de túlzók és kíméletlenek minden höz hasonlít. Tárca-árukra, nyergesmunkákra,
az övétl eltér vélemény iránt. A német viszo- st hajtószíjak gyanánt is használják. Újabban
nyoknak elkeseredett és igazságtalan megítélése kaucsukkal is bevonják s elterjedése mind nanála tiszteletreméltó meggyözidésbl származik, gj-obb merszeket ölt.
'
Brrák, 1. Rák.
de mélyen sértette a német hazafiakat. Még heve1

1

Br

;

sebb utolsó müve :Menzel d.Franzo.=«nfre.sser(1836),
melyben utoljára kifejti kedvelt eszméjét a német
és francia nép szövetségét a szabadság védelmére.
Jellemes, szinte ember volt, aki tévedhetett, de
mindig meggyzdése szerint írt és cselekedett.
Müvei ma már csak történeti érdeküek célzásai
sokszor máris érthetetlenek. Munkái 1862. jelentek meg 12 kötetben (Hamburg), 1877. 3 kötetben
(Reclam) és legújabban többször. Válogatott raj-

Brreflexek, 1. Brérzések.
Brrepedés, 1. BrBrsecretio, a brmirigyek mködése, 1. Br.
Börsklerema, 1. Sklerema.
Brszárnyuak íDermoptera, üut) az emlsállatok egyik rendje. Az idetartozó állatok a rovarevk és a denevérek között állanak, de tlük
lényegesen különböznek, úgy hogy újabban külön
rendbe sorozzák ket. E rendnek csupán egy élö
elbeszéléseit magjarra ford. Luby Sándor családját és nemét ismerjük, a repül makikat
Heine könyve B.-rl (1840) tele van rá- (Galeopithecus). L. Repül maki.
:

;

zait s
(1880).

—

Börszarv
Brszarv,

1.
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Cornu.

Börszelep, szivattyúkhoz és vízvezetékekhez
való brlap, mely az átöml nyílásra fektetve a
folyadék átömlósét meggátolja. A brt két vaslap
közé foglalják, hogy meg ne görbülhessen.
Börszemölcs, 1. Szemölcs.
Brszépítö szerek, 1. Kozmetika.
Brszövet (növ.). A B.-ek a növények felületét borítják és feladatuk egyrészt a bels szöveteket a
különböz káros behatásoktól megóvni, másrészt
munkájukban támogatni így a B. szabályozza a
kipárolgást; csökkenti az éjjeli hökisugárzást,
hogy a különben elkerülhetetlen lehlés a növénynek ne ártson. Esverés, jéges, a széltl a
;

növények felületéhez vert éles homok és porszemecskék, állatok ellen ugyancsak a B. védi a
növényeket. Szükséges továbbá, hogy az alatta

lév

áthasonító (asszimiláló) szöveteket az

ers

napsütéstl óvja, a szellztet szövetrendszerbe
az es, harmatcsepp bejutását meggátolja és az
áttelel növényi részeket egyrészt a nagy hidegtl, másrészt a gyors hömérsék változástól, fleg
a gyors felengedéstl is megvédelmezze. Vízalatti
növényeknél a kiszáradás veszedelme nem forogván fenn, itt a szellztet szövetrendszer nyílásainak elzárása, valamint a folyóvíz elszakító
erejének a legyzése a fontos. A földben lév növényi részek B.-ének kifejldése a talaj víztartalmával függ össze és ennek foka szerint, majd
a levegn, majd vízben él növényi részek B.-óhez

Néha már az alsóbb rend növények
egyes részein (gombák kalapján, anyarozson,
zuzmótelepen) is meg tudunk különböztetni egy
küls véd réteget, de igazi B.-eket csak a mohától fölfelé találunk. Megkülönböztetünk elsdleges és másodlagos B.-et, az elbbi a felbör v.
epidermisz (1. o.), amely már fiatal korban elkülöniil az alatta lév szövetektl és vagy mindvégig megmarad, vagy elpusztulva, pótolja a
másodlagos B., amely új osztódás útján hol a
régi felbrböl, hol az alatta lev szövetekbl kehasonlít.

letkezik. Ide tartozik a periderma (1. o.), mely a
pararéteget, phellodermM és a héjkérgef vagy
kéregparát foglalj a magában. A B.-ek sok irányú
feladatuk teljesítésére nagyon változatos kifejlödésüek, különféle berendezésekkel vannak ellátva (kutikula, szájnyílások, vízrések [hydatho-

dák], szrképletek, emergentiák, paraszemölesök
stb.), st néha az alatta lév szövetréteg a hypo(1. o.) is támogatja munkájában.
Börtön. Régi nyelvünkben B, (berten) a hóhér

derma

Börtönügyi kongresszusok

Börtöntifusz a. m. éhtifusz (1. o.).
Börtönügy, mint tudományos fogalom annak
az állami és társadalmi tevékenységnek a szervezetét jelenti, amely közvetlenül a bncselekmények és a bntettesek elleni küzdelem szolgálatában áll. A kifejezés szélesebb értelmében felöleli a kriminalitás megelzésére és a bncselekmények megtorlására irányuló állami és társadalmi intézményeket. A B.-i tudomány (science
pénítentiaire, penology, Gefángnlsswissenschaft)
körébe tartozik tehát nemcsak a különböz Inintetések (1. o.) szervezetének megállapítása, hanem
a patronázs (1. o.) ügye, az elhagyott vagy elhanyagolt gyermekek nevel gondozása, a közveszélyes elmebetegek elhelyezésének, a bntevö alkoholisták gyógyításának kérdései stb., szóval az
újabban biztonsági rendszabályoknak (1. o.) nevezett intézkedések tudományos tárgyalása is. Ily
értelemben a B.-i tudomány a kriminológiának
(1. 0.), a bncselekmény és a bntettes oknyomozó
kutatásának alkalmazott része. A B. szkebb és
régibb értelmében a szabadság elvonására szolgáló állami intézmények összesége. Ide tartoznak
tehát 1. a szabadságvesztésbüntetés, 2. a vizsgálati és elzetes letartóztatás végrehajtására, 3.
némely államban az adósfogság foganatosítására
szolgáló intézetek. Ily értelemben felöleli a B. az
említett intézetek építkezésére, szervezetére, a
letartóztatottak egészségügyére, munkáltatására,
oktatására, vallásos nevelésére ós fegyelmére vonatkozó berendezéseket és szabályokat. Ezeket I.
:

Szabadságyesztésbüntetés, Elzetes letartóztatás.
Vizsgálati fogság és Adósfogság alatt.
Börtönügyi kongresszusok. Olaszországban
és Németországban már a XIX. sz. derekán egybegyltek a szakemberek börtönügyi kérdések megvitatására. E B.-nak azonban egyrészt csak az
illet országra korlátozott jelentségük volt, másrészt inkább tudományos,mint gyakorlati értékük.
Pontosabb szerepet játszanak a nemzetközi B.,
amelyek sorát az í 846. és 1857-ikí frankfurti és
az 1847-íki brüsszeli kongresszus nyitja meg. Az
amerikai dr. Wines kezdésére 1872. az északamerikaí Egyesült-Államokon kívül a legtöbb európai
állam hivatalos képviselkkel vett részt a Londonban tartott kongresszuson, amely fleg a raagánelzárásí és a fokozatos börtönrendszer ellentétének kérdésével foglalkozott. A szakemberek
többsége a fokozatos börtönrendszer mellett foglalt állást. A határozat befolyást gyakorolt a magyar büntettörvénykönyv tervezetére is, amely-

megjelölésére szolgált. Midn a halálbüntetés, nek alkotója, Csemegi Károly (1. o.) a magyar
mint rendes büntetés helyébe a szabadságvesztés- kormányt képviselte. A következ börtönügyi konbüntetés lépett, a szóhasználat logikája az ennek gresszus 1878. Stockholmban volt, ahol 26 állam
végrehajtására szolgáló helyiség megjelölésére képviseltette magát hivatalosan. Ugyanitt alakíalkalmazta. Mai értelmében B. a magyar btkv. tották meg az állandó nemzetközi börtönügyi
büntetéseinek egyik neme, L, Szabadságvesztés- bizottságot, amely a résztvev államok hivatalos
képviselibl áll s börtönügyi kérdésekben a nembüntetés.
Börtönegészségügy, 1. Szabadságvesztésbün- zetközi érintkezés elmozdítását célozza kiadványai (Bulletin de la Commision Pénítentiaire Intetés.
Börtönfelügyelö-bizottság, 1. Szabadságvesz- ternationale) és B. rendszeres rendezése által, E
bizottság, amelynek állandó irodája 1910-ig Bemtésbüntetés.
ben volt s jelenleg Groningenben van (ftitkára
Börtönmunka, 1. Fegyházipar.
Börtönrendszerek, 1. Szabadságvesztésbün- Simon Van der Aa egyetemi tanár), megállapítja
a következ B. helyét s a kérdéseket, amelyek
tetés.
Börtönszabályok, 1. Szabadságvesztésbüntetés. tárgyalásra kerülnek. Elnökéül mindenkor annak

Börtönügyi

-

múzeum
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az államnak képviseljét választják meg, amelyben a legközelebbi bortontlgjú kongresszust tartják. Ily alapon :<zer%'ezték a következ helyeken
ós években tartott nemzetközi B.-at: 1885. Róma,
1890. Szent- Pétorvár, 1895. Paris, 1900. Brüsszel,
1905. Budapest, 1910. Washington. A legközelebbi
nemzetközi börtönügyi kongresszus 1915. Londonban lesz. Eredetileg a B. csak a szorosabb értelemben vett börtönügyi kérdések taglalására szorítkoztak, de a kapcsolatnál fogva, amelyben a
börtönüg5' a büntetjogai és a megelzés (praeventio) kérdéseivel áll, a nemzetközi B. munkaköre négy csoportra oszlott. így már a szentpétervári börtöntigy' kongresszus óta a börtönügyi
kongresszus négy szakosztályban (I. büntetjogi
törvényhozás, ÍI. börtönügyi intézmények, III.
megelz intézmények, IV. flatalkoruakra és gyermekekre vonatkozó kérdések) folj-tatja tanácskozásait és a szakosztályok javaslata alapján határoz a B. plénuma. Úgy a szakembereknek a kongresszus kérdéseire beküldött véleményeit, mint
a tanácskozási jegyzkönyveket francia nyelven
Actes du Congrés pénitentiaire intemationale
elmen teszi közzé a nemzetközi börtönügyi bizottság fótitkára.
Börtönügyi múzeum. Az 1910. Budapesten
felállított Országos B. a börtönügy szempontjából tanulságos tárgyak hivatalos gyjteménye.
A B. az igazságügjnninisztérium felügj'elete alatt
áll és álíami tulajdon. Szervezetét az 1910. évi
5900. igazságügji min. számú szabályzat (Igazságügj'i Közlöny XIX. 77.) állapítja meg, amely
szerint a gyjtemény négy osztályból áll 1. a
büntetés és a bnvádi eljárás történetére, 2. a
büntetés és a megelzés jelenlegi intézményeire,
3. bntettesek néprajzára, lélek- és embertanára
vonatkozó tárgj'ak, 1. vegyesek. A B. a budapesti
gyjtfogház helyiségeiben van elhelyezve s kb.
:

3000 tárgyat ölel fel. Az intézmény, mely mint
hivatalos gyjtemény az els volt a kultúrállamokban, részint a börtönügyi tisztviselk okta-

Borzsák

megersítése ós a brbeli elváltozások tönkrej

!

tétele, arai részben operatív úton, részben Rontgen-sugarakkal vagy igen ers fénnyel v. maró-

deziníiciáló szerekkel történik.

Brtuberkulózis-intézetek,

I.

j

Finsen-inté-

zetek.

Börtfi

V. bertö,

régente az

ötvösmben

alkal-

mázott aranyszemcsék neve (Goldkom börts
ím : körnige Arbeit).
Brtüszögyuladás. Hogy az emberi br számtalan feladatának megfelelhessen, különböz beléje ágyazott szervre van szüksége (haj, köröm,
mirigyek, idegek stb.), amelyek egy része a bór
felszínére szabadon nyíló cs v. zseb alakjával
bír, tehát tüszöt képez. E ttiszökbe a br felületén hemzseg baktériumok könnyen bejutnak ós
ott
betegségeket idézhetnek el (folliculitis).
Máskor vegyi anyagok, pl. kátrány, kén, avas
zsír irritálják a tüszt, néha pangó váladék gytllik meg benne, a tüsz tehát a brnek exponált
része, nagyon gyakran megbetegszik és minthogy
kicsinysége miatt nehéz hozzáférni, rendesen
hosszantartó betegségek keletkeznek benne. A
gj-ógyítás a tüszkkitüitésébl, dezinflciálásából
és megnyugtatásából áll és többnjire hámozó;

i

szerek közbejöttével történik.

Börvászon, 1. Brposztó.
Brváz (küls váz, edoskéleton), a gerinctelen
állatok, különösen az ízeltlábúaknak tiszta kitinbl vagy kitinbl meg mészsókból (pl. rák) álló
klüsö páncélja. B. néven foglalják össze a gerincesek brében elforduló összes csontképzdményeket. Ide tartoznak a halak pikkelyei, a teknsök,
krokodilusok és övesáUatok páncéljának csonttáblái, továbbá az összes gerincesek fogai és
másodlagos csontjai, az ú. n. brcsontok.
Börvely, kisk. Szatmár vm. nagykárolyi j.-ban,
(1910) 2410 magyar lak., vasúti állomás, postagj-nökség, táviróhivatal.

Börvény (azeltt: Jegeristye),

kisk.

Kolozs

vm. bánffyhimyadi j.-ban, (1910) 732 oláh lak.
tásának céljára, részint a bntettesek behatóbb
Brviszketés, 1. Viszketés.
megismerésére szolgál. Meg kell különböztetni a
Brvizkór v. börvizenyö, 1. Vízkór és Vesebünügji múzeumtól (l. o.), amely a rendrség fel- betegségek.
gj'eíete alatt a bnjelek megrzésére szolgál és a
Brvörösitö szerek, 1. Hólyaghúzó szerek.
Brvörösség, brpír, erjthema, a br egyes
bnügyi nyomozásnak segédeszköze.
Börtranszplantáció, 1. Brátültetés.
nag>'obb részeinek kipirulása azért, mert vérerei
Bjrtaberkulózis. A tuberkulózis bacillusa az kitágultak valamely gyuladást kelt ok behatása
emberi b<)rön sokféle kórfolyamatot indit, me- következtében. A vörös foltok nagysága nagyon
lyeket fleg két csoportba szokás osztani: az különböz lehet néha a brnek minden pontja
egyikben maga a bacillos szerepel okul, a má- kipirul (erythrodermia), máskor csak egyes len:

sikban (melyet tubercidide v. toxitnberctdide csoportnak neveznek)a bacillusokat nem lehet ugyan
kimutatni, mérgeik azonban jelen vannak. Az
els csoportba fleg a lupus (brfarkas), a skrofuloderma, a boncolok giimö)e és a gümös brfekély tartoznak. A második, a gümmérges kiütések csoportja igen nagy és határai még nincsenek kellen megállapítva különösen göbös
(acnitis), csomós és a brt sorvasztó kiütések
(lupus erythematodes) tartoznak oda. A brnek
tuberkulotikus folyamatai ugyan sokszor enyhe,
jóindulatú lefolyásúak, minthogj' azonban a szervezet általános megfertzése mindig lehetséges,
e betegségek kezelésének nagy gonddal kell történnie. A gj'ógyítás alapelve : az egész szervezet
;

csényi, v.

még

kisebb foltok lépnek fel (roseola).

Az eiythema sokszor bevezet tünete ersebb
lobosságnak, máskor elmarad a további fokozat,
pl. számos gyógyszeres, pl. a kénes által
elidézett kiütésnél.
Borza, kisk. Krassó- Szörény vm. orsovai j.-ban,
(1910) 542 oláh és német lak. ; u. p. ée u. t. Topleca.
Börze, 1. Bourse és Tzsde.
Börzöncze, kisk. Zala vm. kanizsai j.-ban.

mint

(1910)

310 magyar

lak.; u. p. Zalaszentbalázs, u.t.

Gelse.

Brzsák,

nem

az aknaszállításnál használatos, ha

kell nag>-obb

mennyiséget gyorsan

kiszállí-

tani a zsákot a bányában behúzzák a rakodó helyre,
:

megtöltik, és azután felhúzzák

;

az akna torko-

;

—

Börzsönfa
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vagy közvetlenül az akna mellé ürí- bóluma, ilyennel birt minden isten, kitl a tera kötélrl, kereken més gazdagsága függött (Gé, Herakles, a folyótáblára teszik, a hányó helyre kitolják és ott istenek, Pluton stb. s az eredetileg ugyanily jel-

latánál pedig

tik ki,vagy pedig lekapcsolván

járó

leg Amaltheia, Zeus dajkája).
Bösendorfer, Ignaz, osztrák zongora-készít,
Börzsönfa (növ.) a. m. Campéche-fa (1. o.)Börzsöny, 1. (Nagy-B), kisk. Hont vm.vámos- szül. Bécsben 1796 júl. 28., megh. u. 0. 1859 ápr.
14. Zongoragyárát 1828. alapította s azt halála
mikolai j.-ban, (i9io) 1900 német és magyar lak.
postahivatallal; u. t. Vámosmikola. Nevezetes után fia Ludwig vette át, aki 1871. hangversenyrégi román ízlés temploma, mely a XIII. sz. els termet is nyitott. B. Ludvig számos jutalomdljat
felébl való alaprajza osztatlan, famennyezettel tzött ki 8 egy nagyszabású, zenekar-kísérettel
fedett hosszhajó, melyhez K.-en kis hosszszen- zongorára szerzett hangversenydarabra kitzött
kiürítik.

;

Ny.-on pályadíjai közül a legnagyobbat (2000 koronát)
1899. Dohnányi Ern (1. 0.) nyerte meg.
Bösháza (Böösháza, Biusia), kisk. Szilágy
esztergomi érsekeknek itt jelentékeny bányáik
voltak.
2. B., kisk. Tohia vm. völgységi j.-ban, vm, szilágycsehi j.-ban, (1910) 701 oláh és magyar
lak., savanyuvízf orrással postaügynökség; u. t.
(1910) 438 német és magyar lak.; u. p. és u. t.
Benedekfalva.
Bonyhád.
Böszénfa, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban,
Börzsönyi hegység (Diósjenöi hegység), a Magyar Középhegység dunáninneni részének legnyu- (1910) 971 német és magyar lak. vasúti állomás,
gatibb tagja, Nógrád és Hont vármegyében a Du- u. p. és u. t. Gálosfa.
Böszér, Soltvadkerthez tartozó népes puszta
nától az Ipolyig terjed, mely utóbbi azt B. és Ny.
fell határolja K. felé csak apróbb völgyek külö- Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. kiskrösi j.-ban, 603
nítik el a Cserháthoz tartozó Nagyszáltól, mely lak. u. p. és u. t. Soltvadkert.
Böszörmény, 1. Berekböszörmény és HajdúVáez fölött emelkedik. A B. fögerince DK.-i irányban húzódik közel a K.-i széléhez, miért is csak böszörmény.
Böszörmény. Az Árpádok korában nálunk nagy
Ny. felé ereszt hosszabb ágakat. Legmagasabb
csúcsai a Csóványos (939 m.) s a szép kilátást számmal megtelepedett izmaeliták (szaracénok)
nyújtó Nagy-Hideghegy (865 m.), tov. a Magosfa népies magyar neve, mely a «muzulmán)) szónak
(906 m.) és Nagy-Inócz (813 m.), valamennyi Diós- felel meg s eredetileg a volgamelléki bolgároknál
jen és Börzsöny közt É. felé a Kámor (662 m.) és keletkezett, akik s utánuk az oroszok s más kea drégelyi várhegy (M4m.),D.-en a Nagymaros fe- leteurópai népek <(buzurmánoknak» /<bezermilett lev, elragadó kilátást nyújtó Hegyestetö (482 neknek» nevezték a mohamedánokat. így a nyírm.) említend. A B. túlnyomóan különböz ande- vidéki izmaeliták emlékét rizte meg Hajdu-B,
zitekbl áll, melyben több helyen (Sághegy, Mária- neve. V. ö. Béthy L., Magyar pénzver izmaelinosztra mellett) nagy kbányák vannak. Tájképi ták és Besszarábia.
Böszörményi László, hírlapíró, szül. Kopácsszempontból a Csóványos és Hideghegy vidéke,
valamint a dunamenti részlet igen szép és gyak- apátin (Szabolcs vm.) 1824 nov. 19., megh. Budaran látogatott. Hajdan a B.-ben, különösen Bör- pesten 1869 febr. 24. Jogi tanulmányai után ügyzsöny és Szokolya határában gazdag arany- és véd lett Nagykállón, 1848. beállott honvédnek s
ezüstbányák voltak, melyekben többek közt a mint kapitány harcolta végig a szabadságharcot.
ritka tellur is elfordult ma a bányák elhagyat- 1861-ben szabolcsi fjegyz, 1865. országgylési
vák több helyen (Drégely, Jánospuszta) gránáto- képvisel lett. A kiegyezésben kárhoztatta Deák
kat találni. A hegységet leginkább lombos erdk engedékenységét s a legszélsbb ellenzékhez csatborítják, feny csak kivételesen lép fel (Hohe lakozott, melynek az általa alapított Magyar
Tax).
TJjság hasábjain publicistája is lett. Lapjában
Börzsönyi hímzések. A hontvmegyei Börzsöny közölte Kossuth Lajosnak azon leveleit, melyekhegy aljában fekv községek hímzései. Börzsöny ben a nagy számzött fényes talentumának egész
a legrégibb magyar községek egyike ós lakói erejével támadta a kiegyezést. E levelek célja a
régi viseletüket máig is megtartották. Hímzé- nemzet meggyzése volt arról, hogy Deák
függetlenségét.
seiket maguk rajzolják és ruházatukra alkalmaz- feladta Magyarország állami
zák, a féríi-ing elején szélesebb vagy keskenyebb Emiatt izgatásért B.-t fogták perbe, s miután elruháit ítélték, a beteges férüú fogságban halt meg. Hasávban az ing ujján és a vállon. A
még gazdagabban varrják, kötényeiket, fököti- lála miatt a szélsbal hevesen támadta az Andket, váll és fejkendiket hímzések v. zsubrikolá- rássy- kormányt, illetleg annak igazságügymisok díszítik, ágy- és asztalterítiket, vánkosaikat niszterét, Horvát Boldizsárt, V. ö. Vasárnapi
Újság 1909. 13. számát.
és törülközökendiket szintén.
Bösztörzár v. vexirzár, 1. Zár.
(Böös), nagyk. Pozsony vm. dunaszerda
Btök, az öregháló húzókötelének felehosszáhelyi j.-ban, a Csallóközben, a Duna partján, (1910)
2802 magyar lak.; gzhajóállomás, posta- és ban kötött gomb, mely arra való, hogy hálóhútáviróhivatal
hitelszövetkezet; báró Üchtritz- zásnál a háló egyenletes haladását ellenrizzék.
Böttcher-féle kristályok, v. sperma-kristáféle uradalom.
Bsárkány, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban, lyok, a spermából a levegn való beszáradáskor
van vasúti állomása, válnak ki. Állítólag azonosak a Charcot-féle kris(1910) 1843 magyar lak.

téllyel ellátott, félkörrel végzett

négyszög torony

csatlakozik.

apszis,

A XV.

sz.-ban az

—

;

;

;

;

;

;

;

mve

nk

Bs

;

;

posta- és táviróhivatala.

Bség
val

telt,

szaruja, a görög hitregében minden jókiapadhatatlan szaru, a gazdagság szim-

tályokkal.

Bvebben

1.

0.

Böttger, 1. Adolf, német költ és mfordító,
szül. Lipcsében 1815 máj. 21., megh, u. 0. 1870

:

—
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Bvítés

nov. 16. Irodalmi mkikiését angol költk (Byron, tektur des Mittelalters (1835—41) OmamentenPopé, Ossian stb.) kitünó fordításával kezdte e buch (1834); Dessinateurschule (1839): Baumfonlítások közt legkiválóbbak Byron összes mü- kultus der Hellénen (1857) Bericht über die Unvei (1840). Eredeti munkáin is meglátszik az an- tersuchungen auf der Akropolis von Athén (1863i
golok hatása. Fú mvei Gedichte (1846) Das Die Thymele der Athena-Nike auf der Akropolis
Burh der Sachsen (szatirikus eposz 1850) Das von Athén (1880) fmve, mely soká nagy teGalgenmánnchen, dráma (1870). összegyjtött kintélynek örvendett Die Tektonik der Hellénen
müvei 6 kötetben jelentek meg 1865—66.
(1844-52, 2. kiad. 1869-81).
2. B., Kari Heinrich von, porosz miniszter és
2. B. (Böttinger, Böftcher), Johann Friedrich, a meisseni porcellán feltalálója, szül. Schleiz- német birodalmi államtitkár, szül. Stettinbeu
ban 1682 fobr. 4., megh. Drezdában 1719 márc. 18-33 jan. 6., megh. 1907 márc. 6. Naumburgban.
13. Berlinl)en gj-ógyszerész volt, de alchemiával 1865-ben a kereskedelmi, 1869. pedig a belügyi
való foglalkozása miatt menekülnie kellett. Utóbb minisztériumban nyert alkalmazást. 1879-ben
elfogták s Drezdába vitték, de megszökött. Azon- Schleswig-Holstein helytartója lett. Mint a porosz
ban Ennsben Ausztriában utóiérték, ismét elfog- képviselház (1867—70) és 1878 óta a német biták sTschimhausen gróf borax- és porcellánkészí- rodalmi gylés tagja, a mérsékelt védvám-rendtésre használta. Az elbbi csakugyan sikerült is szer híveihez szított. Bismarck 1880 szept. porosz
1705., de B.-t folj'ton katonai rizet alatt tartot- miniszterré és a német birodalmi belügyi lüvatal
ták, minthogy nem akarták a titok kiszivárgását államtitkárává neveztette ki. Ezen állásában
megengedni. Mikor a svédek 1706. Szászországba rendkívüli tevékenységet fejtett ki a munkások
rontottak, B.-t 3 segédjével Königssteinbe Nitték, érdekében foganatba vett szociális reformok kehol munkájukat fohiatták. 1707-ben ismét Drez- resztül\itele érdekében. Mint Bismarck, késbb
dába ment s 1708., Tsehimhausen gróf halála pedig mint Caprivi kancellár helyettese gyakran
után. átvette a gyár vezetését. Addig porceUánjá- védte a kormányt a birodalmi gjTílésen. Bisnak vörösbarna színe volt: 1709. találta fel a fehér marck lemondása után hevesen fordult B. ellen,
porcellánt. 1710-ben a gyárat Meissenl)e tették át kit ismételten ármánykodással és hálátlanságs B.-t annak igazgatójává nevezték ki. Ott a ber- gal vádolt, jóllehet éppen Bismarck mentette
meg B. apósát a csdtl. 1906-ban nyugalomba
lini, pétervári és bécsi udvarokkal alkudozni kezdett titkának felfedezése dolgában, amiért vizs- vonult.
gálatot indítottak ellene de ó még a per befejezte
3. B.,PaulAnton,iroáahm nevén Lagardei}- o.).
Böttiger, 1. Kari Wilhelm. történetíró, szül.
lótt meghalt.
Bautzenben 1790 aug. 15., megh. 1862 nov. 26. Er3. B.. Rudolf Christian, német kémikus, szül.
Ascherslebenbenl806ápr.28., megh. 1881 ápr. 29. langenben. Elbb Lipcsében, 1821 óta pedig ErlanMajna-Frankfurtban. 1835-ben a majna-frank- genl)en volt tanár és egyúttal az egyetemi könyvfurti fizikai társulat tanára lett és ezen állásá- tár igazgatója. Mvei Heinrich der Löwe (Hanban holtanapjáig megmaradt. Ó készített elször nover 1819) ; Grescliíchte des Kurstaats und Köa vésett és nyomásra kész fémlemezekrl galva- nigreichs Sachsen (1836, új Idad. Flath£-tól,
alkalmazta legelször a 2 köt.); Die Weltgesch. in Biogr. (8köt.):Allnoplasztikái másolatot,
kalciumhidroszulfidot állati brök szrteleníté- gemeine Geschichle 1815—52 (1854); Litterasére. 1842-ben Bromesszel föltalálta a hialográ- rische Zustande und Zeitgenossen (1838, 2 köt.).
2. B., Kari Vühelm, svéd költ, sztil. Westeflát, vagyis az üvegégetést és ennek sokszorosítását. Függetlenül Schönbeintl föltalálta a lögya- rás városban 1807., megh. Upsalában 1878. Szülpotot és a kollodiumot. Ezt követte a svédgyufá- helyén elvégezvén tanulmányait, az ottani könyvnak, az üveg ezüstözésének és platinázásának fel- tárnál hivatalnok lett 1835-ben beutazta Német-,
találása, továbbá a fémek festése ée a könnyen Olasz- és Franciaországot, Hollandiát stb., 1856.
oxidáló fémek nikkelezése és acélozása. Ó találta kinevezték az upsalai egyetemen az esztétika tafel a tallium, cézium, indium új elállítási módját. nárának, azonban 1867. visszalépett. Mint mforBöttger-féle cnkorpróba (Almen-, Nylander- dító szerzett hímevet. B. fordította le LTiland legféle próba), azon alapszik, hog^' a redukáló cuk- szebb románcait, a Dante Divina Commediáját
rok alkalikus oldatban bizmutoxidot redukálnak. s Tasso Megszabadított Jeruzsálem-ét. KölteméSzöllcukor felismerésére használják a \'izelet- nyeinek els gjiijteménye 1830. jelent meg Hugben, vannak nála megbízhatóbb, jobb próbák is. domsminnen frán sángens stunder (Ifjúkori emléLegcélszerbb a Nylander-féle kémlszerrel vé- kek dalos idkbl) címen, 1832. a második kötet
gezni ez áll 2 g. bázisos bizmutnitrátból, 4 g. Nyare sánger (üj dalok) címen és egy harmadik
kálimn-nátriumtartarátból (Seignette-só) és 100 gyjtemény 1837—39. (két kötetben). Végre B.
cm» lO^/o-os nátriumhidroxidbóí. A kémlésnél a írta meg apósának, Tegnér Ezaiás-nak életét a
vizsgálandó folyadékhoz kb. Viq— Vs annyi kéml- költ mveinek összkiadása számára. Saját ös-szeszert adunk és felforraljuk pozitív reakció esetén gyjtött munkái Upsalában jelentek meg 8 köka folyadék 8ái^:a, barna, majd fekete lesz, s áUás ben (1856 -74).
Böttinger, Johann Friedrích. 1. Böttger.
után fekete csapwiék keletkezik benne, mely fémBvérüség, 1. Vérbség.
bizmutból áll.
BöTinghansen, közs^ Amsberg porosz ker.
Bötticher. 1. Kxrl, német archeológus, szül.
Nordhausenben 1806 máj. 29., megh. Berlinben Dortmund j.-ban, (i9oó) 2168 lak., szénbányákkal.
Bvítés lat. amplificatio) a szónoki beszédben
1889 jún. 21. Tanár volt Berlinben, majd a kir.
múzeum szoborgyüjteményének re (1854) és vag>' irodalmi mben az egyes, röviden már m^igazgatója (1868— 76-ig). Munkái Die Holzarchi- íidott gondolatok vagy mozzanatok részletesebb
;

;
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:

;

;

;

:
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;
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;

—

Bözbergr

fleg nyomaték kedvéért.

kifestésé,
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szónoki és

költi B. a tudományos kifejtéstl abban különbözik, hogy logikailag ugyan kevésbbé szabályszer, de sokkal díszesebb, szemléltetöbb és hatásosabb. A díszesebb B.-t ékesités-nék is nevezik
(exornatio), melynek eszközei közé a példák, adomák, mesék, közmondások, idézetek, szinonimák

Brabanti tallér

igazságszolgáltatás alól felmentetett. III. Jánosban 1355. a hercegi család f érflága kihalt. Leánya,

Johanna luxemburgi Vencel herceg (IV. Károly
császár öccse) neje lett, aki í'SöQ.aJoyeuseentrée
c. (1. 0.), szabadságlevéLre megesküdött, mely a
B.-i rendek hatalmát és befolyását nagyban emelte.
Vencel özvegye (Johanna) 1390. B.-ot Bátor Fülöp
burgundi hercegre hagyta, kitl azt íla, Antal és
stb. is tartoznak.
Bözberg, 574 m. magas hágó a Jura hegység- rokona, Jó Fülöp herceg örökölték. 1477-ben Burben, Aargau svájci kantonban az Aar és a Frick gundi Mária kezével együtt Miksa császár s ennek
völgye közt. Már a rómaiak utat építettek rajta halála után a Habsburgok spanyol ága kapta B.-ot.
A németalföldi szabadságharcban az B.-i rész
keresztül most vasút visz át.
Bözöd, kisk. Udvarhely vm. székelykeresztúri 1606- a protestáns Németalföldhez csatoltatott;
j.-ban, (1910) 1275 magyar lak. u. p. és u. t. Brd- míg a D.-i rész a spanyolok birtokában maradt.
Ez utóbbi 1714. az osztrák Habsburgokra szállott
szentgyörgy.
Bözödújfalu, kisk. Udvarhely vm. szókelyke- 1797. pedig Franciaországgal egyeslttetett. 1810resztúri j.-ban, (i9io) 677 magyar lak. ; u. p. és ben Napóleon az B.-irészt is bekebelezte. 1814-ben
u. t. Brdszentgyörgy. Hajdan ez volt a székely B. a németalföldi királyságnak jutott, amelytl
szombatosok
lakóhelye. Mivel a vallásukat az 1830. Észak-B. kivételével elszakadt. Jelenleg
állam nem ismerte el, izraelitákká lettek, rab- Belgiumnak egyik legfontosabb tartománya.
2. B. (Déli B.). Belgium egyik tartománya,
bijuk van és izr. istentiszteletet tartanak, noha
3283 km^ területtel, (iqoö) 1.392,432 lak., Anvers,
a héber nyelvet nem tudják.
Bp., a.m. bnvádi perrendtartás (1896. XXXIII. Kelet-Flandria, Hainaut, Namur, Liége és Limbourg tartományok közt. Hageland nev vidékét
t.-c.).
B. P. D., a latin bono puhlico dátum rövidí- kivéve igen termékeny; különösen sok cukorrépát, komlót, dohányt s gabonát terem. Ptése, a. m. közcélra adományoztatott.
folyója a Dyle kisebb vizei a Demer és Senne.
B. Q. (lat.), 1. B. E.
B. B. (lat.), sírköveken hene requiescat rövidí- Ipara nagyon virágzó, különösen Brüsszel, Louugyanezt jelenti vain, Tirlemont, Nivelles városaiban. A tartotése, a. m. nyugodjék békében
mány 3 arrondissementra oszlik (Brüsszel, LonB. Q. vagyis bene quiescat.
Br., a bróm kémiai jele.
vain, Nivelles). Fvárosa Brüsszel.
Br., növénynevek mellett, még pedig mint A.
3. B. V. Noordbraband (B.-i B.), Hollandia
;

;

f

:

;

:

;

Br. Alexander Braim, B. Br. Róbert Brown, H. egyik tartománya, Belgium, továbbá Limburg,
Br. a bécsi Heinrich Braun (szül. Simmeringben, Utrecht, Dél-HoUandia és Seeland tartományok
Bécs mellett, 1851 febr. 13.) nevének rövidítése. közt, 5218 km2 területtel, (1905) 581,713 lak. PeelBra, város Cuneo olasz tartományban, a Stura land és Kempenland nagykiterjedés mocsáros,
mellett emelked domb lejtjén, vasút mellett, terméketlen vidékeit kivéve jól term föld, amelyen különösen lent, kendert, rozsot és komlót
(1901) 15,965 lak., akik kitn selymet készítenek,
termelnek. A baromfi és a tojás fontos kiviteli
igen jó borokat szüretelnek és brt gyártanak
élénk kereskedelemmel. A B.-i csatorna a város- cikkei. A sík földet a Maas és ennek számos mellékvize, a Dommel (az Aa-val, Tongetrooppal,
tól Ny.-ra a Gránát a Sturával köti össze.
Klein-Dommellel, Beerzevel), az Oude Maas, a
Braasot, 1. Bradsot.
Braban^onne (ejtsd: brábanszon), francia n- Donge, a Mark, a Vleet stb. öntözi_k. A Zuidnem szó, a belgák nemzeti énekének neve szö- Willems-waart, hajózható csatorna, ÉD.-i irányvegét 1820 után egy brüsszeli francia színész, ban szeli át. 3 arrondissementra oszlik ezek
JennevcU (igazi nevén Dechet) írta, zenéjét pe- Hertogenbosch, Breda és Tilburg. Fvárosa Her;

;

:

:

dig Pran9ois Gampenhout énekes szerzetté. Az togenbosch.
1830-iki belga forradalom sok gyzelmet köszönBrabanti aranybulla, IV. Károly német csáhet a B.-nak.
szár brabanti szabadságlevele, 1. Brabant.

Braban^ons (franc, ejtsd :brabanszon),brabant
zsoldos csapatok a XII. sz.-ban, kikhez aztán kóborló munkakerülk csatlakoztak. Leghíresebb
vezérök Ypemi Vilmos volt. Rablásaikkal általános rettegést keltettek.
Brabant (hollandul: Braband),!- egykori hercegség, amelybl Észak-B. németalföldi ós B. meg
Anvers belga tartományok alakultak. slakói a
menapii törzshöz tartoztak, kiket a rómaiak meghódítottak. A rómaiak uralmát a frankok döntötték
meg késbb Lotharingia hercegségnek és azután
Alsó-Lotharingiahercegségnek voltrésze, amelyet
I. Lambert, a löweni grófok törzsatyja, 959. jogara
alatt egyesített. 1106-ban I. Henrik fölvette a
B. hercege címet. 1312-ben B. szabadságlevelet
nyert. 134;9-ben III. János herceg idejében a
B.-i aranybulla értelmében mindennem külföldi
;

Brabanti borona, 1. Borona.
Brabanti csipke, a régi vert csipke egy nemét
hívják így.

A

XVIII. sz.-ban készült és többnyire

srn dolgozott és sríín helyezett levél és virágformákat utánoz.
Brabanti herceg, a belga trónörökös címe.
Brabanti kereszt, a lóherés kereszt, 1. Kereszt.
Brabanti mirtusz (növ.), 1. Myrka.
Brabanti rózsa, a drágak - köszörülés egy
neme, megegyez az igazi v. hollandi rózsával (I.
0.), és csupán annyiban tér el, hogy koronája laposabb, oromja ellenben meredekebb.
Brabanti röf, régi németalföldi hosszmórték
=r 68-78 cm.
Brabanti tallér a. m. Albert-tallér ezek helyébe léptek utóbb az osztrák (brabanti) koronatallérok egy-egy körülbelül 5 korona.
;

;

;;

Brabanti tyúkok
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Brabanti tyúkok v.pádovai tyúkok, a bóbitás mvelte, amely nemben a Lo schemo degli Del
tyúkokhoz tartoznak, középmagasságú, szép tar- c, az antik mitológia túlzott kultuszát gúnyoló
tású, fürge tjTÍknk, melyeket szép tollazatúkért munkája nagy sikert is aratott.
kedvelnek. Sokféle változatuk van, részint egy2. B., Foggio, kiváló olasz humanista, szül. a
Firenze mellett fekv Terranovában 1380., megh.
szinüek (fehérek, feketék, kékek), részint tarkák
ez utóbbiak közé tartoznak az ezüstös, aranyos, Firenzében 1459. Már korán, 1404. pápai titkár
chamoisszín és hermelines B. Mint gazdasági lett, 1414. pedig XXIII. János pápát elkísérte a
állatok jelentéktelenek.
konstanzi zsinatra. Innen Beaufort blbomok, winBrabék Ferenc, cseh író, magyar fordító, szül. chesteri püspökkel néhány évre Angliába ment,
Branovieeban 1848dec. 12. Középiskoláit Magyar- ahonnan 1423. visszatérve Rómába,az idtl fogva
országban, Miskolezon végezte. Egyetemi tanul- ismét tizenegy évig volt a kúria szolgálatában.
mányainak befejeztével Kaunitz gróf társaságá- Ekkor elhagyva a pápai székhelyt, szülhelyére,
bíin nagyobb utazást tett és ismét hosszabb idót Terranovába ment lakni, ahol majdnem tizenkitöltött Magyarországban. Visszatérte után elbb lenc évet töltött csendes tudományos munkásságtön'ényszékí magj'ar tolmács, majd a prágai cseh ban. 1453. a firenzei köztársaság kancellárja lett,
egyetemen a magyar nyelv és irodalom rendes amely állásában halála napjáig meg is maradt. B.
tanára lett, s e minségben mködik máig is. a klasszikus mveltség újjáéledésének, különösen
Munkái cseh nyelven Petóíl válogatott költemé- mint ókori írók kézú-atainak felfedezje, tett meg:

Prága 1872, II. köt. Tumával együtt
1880); Rákosi Jenó Aesopus (1873, színre került
a prágai nemzeti színházban ugyanezen évben)
Utazás Magyarországban (1875) Magyar nyelvtan (1875) Jókai Arany ember (1876) u. a. Az
élet komédiásai (1879); u. a. Fortunátus Imre
(1881); Eötvös báró: A falu jegyzje (1885); Mikszáth K. A tekintetes vármegye (1886) Dóczi
L.: Csók (1885); Csiky Gergely Proletárok (1888).
nyei

(I.

köt.

:

;

;

;

:

becsülhetetlen szolgálatokat
volt az, aki egyest.-galleni kolostor egyik tornyában
megtalálta a teljes QuintUianust, ö akadt rá Clunyban és Langres-ban Cicero tiz beszédjére, Sí;

bek közt a

lius Italicus Punica-jára stb. Nagy buzgósággal
javította a klasszikusok szövegét és szorgalom-

mal gyjtött ókori mtárgyakat

Irt

is.

számos

eleven stilü episztolát és dialógust, egy kötet adomát (Liber Facetiarum címen), s végül megírta
Bzenkívtil elszórtan megjelentek a Pokrok, Hlas Firenze történetét is 1350—1455, valamennyit lanároda, Zlatá Praha és Casopis ceského Muzea tin nyelven. V. ö. Stephei'd, Vita di P. B., olasz
évfolyamaiban a magyar irodalomtörténetre vo- ford. (Firenze 1825).
natkozó cikkei és kisebb novella-fordítások.
Bracco, Roberto, olasz színmíró, szül. NápolyJaroslav Vrchlickyvel együtt lefordította Ma- ban 1862 szept. 19. Korán lépett fel az irodalomdách Ember tragédiáját (1884), Arany Buda halá- ban, 8 fleg nápolyi nyelvjárásban és mintára
lát és Válogatott baUadáit (1899). A Kisfaludy- népdalokat írt, de prózai mveket is hírét-nevét
társaeág, valamint a Petfi-társaság is tagjává azonban hatalmas és eredeti drámaírótehetsége
vetette meg. Olaszország jelenlegi színmírói közül
választotta
Brabeuták, versenybírák és versenjTendezk egy sincs, kit a külföldön is annyira ismemének,
neve a régi görögöknél és rómaiaknál. Tisztjök mint B.-t mveit adják Franciaországban, Auszvolt egyebek közt az is, hogy a gj-öztesek ne- triában, Németországban. Magyar-, Orosz- és Spavét kihirdették és a versenyjutalmat, a bra- nyolországban, Argentínában és az Egj'esült-Álbeiont vagy bravium-ot (innen a bravó kiáltás) lamokban. Összegyjtött színmvei eddig liat köodaítélték.
tetben jelentek meg a Fantomok, dráma 4 felBra^a (port., ejtsd brasza, spany. braza, ol. vonásban, Radó Antal fordításában (Bpest 1908)
braccio a latin brcu'Mum-hól), déleurópai hossz- magyarul is megjelent; a Fanyar gyümölcs-öt
mérték; Ldssabonban 2*2 m., Spanyolországban (11 fiTitto acerbo), B. háromfelvonásos vígjátékát
1-67 m., Olaszországban csak 60—70 cm. A por- 1904. adták el a Vígszínházban. Legkiválóbb
tugál
mvének az olasz kritika a Maternitá c. drámáját
B. (területmérték) 4-84 m«.
ÍBracara, város, 1. Braga.
tartja.
Bracciano (^'tsd: braccsano), város Róma olasz
Brace (ejtsd brésa), Charles Loring, amerikai
tartományban, az ugyanily nev tó Ny.-i partján, emberbarát és író, szül. 1826 jún. 19. Lichtfleldaz egykori Via Claudia és vasút mellett, (i9oi) ben, megh. 1890 aug. 11. St. Moritzban. Teológiát
3987 lak., vasmvekkel, meleg forrásokkal. A tanult New-Yorkban ké.sbb egész idejét a szefels város az Odescalchi-család terjedelmes, öt- gényeknek szentelte. Miután egész Európát beszögü kastélya körül, sziklán épült; az alsó város utazta, a Children's Aid Society titkára lett.
pedig a tó mellett. A város és a tó közt építették vei Hungary in 1851 (1852) Home life in Gerfel az els olasz katonai léghajó csarnokát s a many (1853); The Norse-folk, on a visit to the holéghajó 1909. innen indult els útjaira. A B.-i tó mes of Norway and Sweden (1857) The races of
beszakadt régi kráterben fekszik (Lacus Sabati- the old world (1869) Short sermons for newsnus), 56 km'területü és 160 m. mély vizét Rómába boys (1865); The new West, or Califomía in
vezetik el. A Ny.-i partján emelked hegyeket 1867—68 (1869) The dangerous classes of NewB.-i hegyeknek nevezik. Partján áll még Vicarello York (1872) Gesta Christi, or a history of humán
progress (1889).
(1. o.) fiírd.
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;

;

;
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Braccio

(ol., ejtsd

:

bracsó),

1.

BroQa.

Bracelet

(franc,

ejtsd :brigiié) a.

m. karperec.

Bracciolini (^tsd: braccsioiini), 1. Prancesco, ol.
Bra&evci, aidók. Vercze vm. diakovári j.-ban^
költ, szül. Pistojában 1566 nov. 26., megh. u. o. (1900) 554 horvát-szerb lak. u. p. Podgoraé, u. L
1645 aug. 31. Tassom példájára a komikus eposzt Diakovár.
;

;

;

—

Brsíche

Bracbe
ték

=2

(franc,

ejtsd

:

bras),
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svájci hosszmér-

láb.

Brachvogel

amelyen egy lyuk van. Ezen nyúlt ki életökben
az alzathoz valóodáersítésre szolgáló, szarunem

Brachelen, község Aachen porosz kertilet Geilenklrchen j.-ban, a Roer egyik ágánál, (i905)
2875 lak., papírgyártással, kosárfonással.
Brachelli, Hugó Franz, osztrák statisztikus,
az osztrák kereskedelmi minisztérium statisztikai
osztályának fnöke, szül. Brünnbenl834 febr. 11.,
megh. Bécsben 1892 okt. 2. Elbb az osztrák statisztikai hivatalban, majd a bécsi megyetemen
mint a statisztika tanára mködött, míg 1872. az
említett minisztériumbeli állásra nevezték ki. Része volt a Stein-Hörschelmann-féle nagy földrajzi
munka létrejöttében (1858—1864:). Egyéb irodalmi mködése Die Staaten Europas (több kiadást ért, legújabb kiadás Juraschektl 1903—
1907) statisztikai kézikönyvek az Osztrák-Magyar monarchiáról.
Braclietto (ol.), kissé fanyar olasz bor Turin
és Alessandria vidékérl.
BracMalgia (gör.-lat. neuralgiabrachialis),
a kar idegeinek zsábája.
Bracliialis mindaz, ami a felkarhoz, a brachiumhoz tartozik pl. artéria B., musculus B. stb.
Igen gyakran csak az artéria B.-t értik alatta, ez
az artéria axillaris folytatása, mely a nagy mellizom (musculus pectoralis major) inainak alsó szélén kezddik s az orsócsont (radius) fejéig halad
itt adja az artéria radiálist s végágaira oszlik az
artéria ulnarisra és az artéria interossea communisra.
Bracbiata (állat), az üstökös te.ngeri csülagok
(Crinoidea) egyik csoportja, L. Üstökös tengeri

anyagból

álló nyél.

A ma él

kb.

Brachidiastematheriam transílvanicnm, Bkh. etMaty. (paieont.). Aperissodactylonok

rítikkel.

:

;

;

:

140

A

fels, dorzális héj kisebb.

fajjal

szemben kb. 6000 köwlt

ismeretes a különböz korú tengeri rétegekbl. Már a legrégibb geológiai idtl (cambrium)
kezdve szerepelnek máig. Nevezetesebb génuszok:
Oholus a cambriumban, OrtJiis, Trimerella a
szilurban, Produdus, Spirifer, Athyris (Retzia)
faj

a karbonban, Bhynchonella. Terebratulaa jurában, krétában, Grania a krétában. A harmadkorban és ma háttérbe szorulnak.
Brachiopodidae (áiiat), az énekl madarak
(Oscines) egyik családja. L. Bülhül-félék.
Brachioprorns (állat), 1. Pirókszajkó.
Brachipinakoid, 1. Véglap.

Brachiprizma,

Prizma.

1.

Brachis2tochron(gör., a. m. legrövidebb idej).
Ha valamely súlyos pont egy A pontból j5-be
vezet csatornán gurul, akkor a csatorna alakjától függ, hogy mennyi id alatt ér A-ból 5-be.

Ha azt akarjuk, hogy lehet legrövidebb id alatt
érjen A-\)6\ B-he, akkor a csatornának egy bizonyos görbe alakjával keU bírni, ezt a görbét hívjuk B.-nak. Ez a görbe az esetben, ha a nehézségi
ern kívül más er nem mködik cyclois. A B.
meghatározásának feladata (Joh. BernouUi 1697)
vezetett tkp. a variáció-számítás (1. o.) megalko:

tására.

Brachinm (gör.), eredetileg csak az alkart
ma általában a kart, anatómiában pe-

jelentette

;

dig csakis a felsökart értjük alatta.

— B.
—

átvitt

m. karhatalom (1. o.).
B. ecclesiasticum, egyházi hatalom, ellentéte B. saecucsillagok.
Brachidiagonal a. m. rövid átló, a kristály- lare, világi hatalom.
tanban a rombos és háromhajlású rendszerben a
Bracht, község Düsseldorf porosz kerület Kenivéglap rövid átlója.
pen j.-ban, (1905) 2673 lak. szöviparral és fehéértelemben

a.

;

közé tartozó kihalt titanotheridák egy neme. Jellemz az ersen kifejldött szemfog és az alsó
premoláris közt lev hézag kicsiny volta. Az erdélyi medence középs eocénjének úgynevezett
fels tarka agyag szintájából került el Magyarnádas környékén. Böckh J. és Mattyasovszky
mint új nemet és fajt írták le. Az unikumszámba
men alsó állkapocsdarab a budapesti m. kir.
Földtani Intézet gyjteményének egyik értékes
darabja.

Brachidoma,

1.

Donia.

m. rövidített írás, kevéssé szokásos elnevezése a gyorsírásnak.
Bracliiolaria, számos tengeri csillag (Asteroidea) szabadon úszó lárvájának neve.
Bracliionus (állat), a kerekesférgek (Botatoria) egyik közönséges, édesvízi neme. Legismertebb faja a B. urceolaris Bhrbg.
Brachigráfia

(gör.), a.

—

Bracbíopoda (állat), 1. Pörgekarúak. A kövült B.-kat a paleontológusok a molluscoideák
törzsébe osztják. Két teknj, szimmetrikus testalkatú állatok, amelyeknolc belsejében két, mészbl álló, változatos szerkezet kartámaszték van
a húsos kar alátámasztására. A héjuk többnyire
szénsavas mészbl, ritkábban szarunemü anyagból áll. A két héj különböz a vertrális héj mindig nagyobb, ers csrszer búbbal van ellátva.
;

Bracht, Etigen, német fest, szül. Morgesban
(Svájc) 1842 jún. 3. Düsseldorfban és Karlsruhéban Gude vezetése alatt tanult, 1884-töl a berlini, 1901-tl a drezdai mvészeti akadémia tanára. A romantikus tájképfestészetbl kiindulva
eleinte észak-németországi tájképeket festett,
1880— 81., majd 1891— 92-ig a Keleten, közben

Skandináviában utazott. A 80-as években nagy
körképek festésében vett részt. A legismertebb
közülök a szedáni csata panorámája, melyet Anton V. Wernerrel együtt festett. Szakadatlan fejldése folyamán tájképei mind szélesebbek, színesebbek, hangulatosabbak és a modern német
tájképfestés legkiválóbb alkotásai közé tartoznak. Kiemelendk Alkonyat a Holt-tenger partjain (Berlin, Nationalgalerie) Délibáb A feledés
partjai (1899); Hannibál sírja; Gyorsvonat a
pusztán A Taunus hegység és Majna folyó (1908)
stb. Hollófészkek c. igen hangulatos képe Klotild fhercegn gjiijteményóben van Budapesten.
Brachvogel, Albert Emil, német dráma- és regényíró, szül. Boroszlóban 1824 ápr. 29., mogh.Berlinben 1878 nov. 27. Drámái Narciss (1857) Adalbert V. Babenberge Prinzessin Montpensier Der
Sohn des Wucherers Die Harfenschule Hogarth
Alté Schweden: regényei: Friedemann Bach
(1858) Benni Der Trödler Ein neuer Fallstaff
Schubart und seine Zeitgenossen Beaumarchais
:

;

;

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;
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William Hogart Hamlet Der blaue Kavalier
Fritsch Th. találmánya. A parabolikus ftükör
Die Grafen v. Barfu8s Ludwig XIV; Der fliegende fél gyujtótávolságában kis gömbi tükör veti viszHollandéi- Glancarty Das Ratsel v. Hildburghan- sza a fénysugarakat a ftükör foglalata közelésen Der Fels von EÍ-z Ritter Lupold von Wedels ben alkalmazott okulárba. Csíik kisebb méret ilyAbenteuer Des grossen Friedrich Adjatant Der nem mszerekre alkalmas, melyek eléggé elter:

:

:

:

:

;

;

;

;

Schlüssel; Simon Spira: Des Misstrauens Opfer;
Parcival egyéb mvei Die Mánner der neuen
deutec'hen Zeit Theatralische Studien; Geschichte
des kgl. Theaters zu Berlin (1877). Összegyjtött
reaényei 1879—83, 10 köt.
Bracby (a görög ^or/y^,rövid szóból).Gyakran
ijfordul görög és latin összetételekben. A szoká?«bbak B.-biotika, az élet megrö\idítésének
,

:

:

jedtek.

Brachj-teles
majom.

(állat),

1.

Gyapjasször pók-

Brachyara, a kocsányos szem és tizlábú
rákok (Defajpoda. Podophthalmata) rendjének
egyik alrendje, melyre jellemz, hogy az idetartozó rákok potroha csökevényes és a tor alá van
hajtva úgy, hogy felülrl nem látható. L. RövidKövülve tengeri rétegekben
írós mvészete.
B.-i'ephaliu,l. Kutiafejüség. farh'i rákok.
B.-krania, kurtaagjruság vagy kurta agyveló- fordulnak el, már a devontól kezdve. Hazánkkoponya-alak 1. Koponyamérés.
B.-logia, ban különösen a fels eocén-mészkben gyako:

;

Töviá beszéd, vels szólásmód.
1.
Közellátás.
B.-prozopia

—

1.

—

—

Koponyamérés.

—

— B.sylkUms,

—

B.-metropia,

(kurtaarcuság),
rövid szótagok-

ból álló versláb.

Brachycera (állat), Legyek.
Braehjolúton Endl. (növ.), a
1.

Sterculiaceae-alád génusza, melynek 11 faja Ausztráliában
honos. Fák. A B. riipestris (Lindl.) K. Sch. palackhoz hasonló sajátságos törzsóról a bottle-tree
(palaekfa) nevet kapta. A B. cwerifolius (Conningh.) F. v. Mull. pedig az ú. n. fiame-tree, mert
tüzplios virágai vannak. A B. populneus R. Br.
igen alkalmas fasorfának törzse meghaladja a
á m. kerületet. Dél-Európában kultiválják.
Brachylog:ia(gör., lat.breviloquentia), szkszavú beszéd a retorikában olyan alakzat, mely
a gondolat egyik-másik lényeges elemét látszólag
kifejezetlenüJ hagyja, de éppen ezzel annál jobban kiemeli. A görög stílusban a B. nagy szerepet

riak, pl.

RaniiM Reussi. A budapest-kissvábhegyi

a mátyáshegyi kbányákból kikerült rákfaunát Lrenthey Imre dolgozta föl.
Braehyaras (áiiat), a szélesorrú majmok
f'P/rt/yrr/íiWi^csapatjába, a körmös majmok (Cehidae) családjába tartozó majomnem. Termetük
zömök, fejük hosszúkás tojásdad. Gereznájuk
bozontos ujjaikon hosszú, keskeny körmük van
farkuk nagj'on rövid s gömbölyded csökevénynek
látszik, némely fajának farka azonban a test
hosszának egj' harmadát is eléri. Fogaik száma
és

;

36, eg>'-egy hátsó nagy zápfog visszafejldése
következtében azonban 32-re is csökkenhet. Az
idetartozó fajok az Amazon folyó mellékén éhiek.
Legismertebb a skarlátarcú majom (B. caloris
Is.
Geoffr.), egyéb fajai: az aíari (B. rubiciindus Is.GeofEr.) és a kakájó (B. melanocephalus
Humb.).
Brackel (Brakel), község Amsberg porosz kejátszott.
rületben Dortmund (ettl 6 km.-nyire vasút) melBrachylo^iis jaris civilis, az Institúciók lett (1905) 6687 lakossal szén- és vasércbányászövegének felhasználásával köz a római jog £ attal.
Brack-képzdmény, 1. Félig édesvízi képzdalaptételeit. Ezért így is nevezik Corpus legum
per modum Institutionum. Szerzje ismeretlen, mény.
Brackley (ejtsd brektii), régi közs. Northampde valószinüleg Itáliában dolgozott, Szt. István
királyunk idejében. Fitting az orleansi egyetemen ton angol grófságban, az Ouse mellett, (i9oi 2875
kutatta a szerzt s száz évvel késbbi korba he- lak. sörgj'ártással, csipkekészítéssel ; régi, 1884.
lyezi. Egyik kézirata a bécsi udvari könyvtár- restaurált városházzal.
BrackTiz, édes- és tengervíz elegye. Ilyen víz
ban van.
Braehy^netropla (elavult), 1. Közellátás. fordul el a folyamok torkolatánál ós olyan taBracliypodiam Beauv.. szálkaperje (oöv.), vakban, melyek tengerrel állnak összeköttetésa Gramineae (Pázsitfélék), család génusza, mely- ben és édesviz folyamok és patakok vizét veszik
nek 6 faja Európában, Ázsiában, Afrikában és fel. Az itt él szer\'ezeteket B.-i szervezeteknek
ritkán Észak-Araerikában van elterjedve. Egy- nevezik.
Brackwede, község Minden porosz kerületben,
éves V. ével füvek. Virágzatuk kalász módjára
összehúzódik, látszólagosan füzér, azonban mégis Bielefeldtl -i km.-nyire, vasút mellett, (1906) 9634
fürt. A B. pinnaium Beauv. jó magas pázsit, lak. üveghutákkal, fehérítkkel, kémiai gyárral,
hegyeken, vágásokban, fkép mészmárgás tala- kötélgj'ártással, vasöntéssel, mesterséges trágyajon terem, a fenyültetvénynek árnyékával árt- és gépgyártással.
Braclav, járási székhely Podolia orosz korhat. Jó takarmány, de elvirágzás után megkemémányzóságban, a Bug balpartján, 190 km.-nyire
nyedik.
Brachyptera (gör.) a. m. rövidszámjruak. E Kamenectl, (i8»7) 7946 lak. állattenyésztéaeeL
nevén foglalják össze a tyúkféléket és a rövid- 1793-ban lett orosz birtokká.
Braconldae (állat), a tojócsöves hártyásszár-zámjni rovarokat.
Bra«hys«ii (gör., lat.) a. m. rOvid árnyé- nyú rovai-ok ( Hymenoptera, Terébrantia) egyik
knak, a forró földöv lakói, mert a napsugarak családja. Lárváik jobbára erd-, mez- és kertmajdnem merlegesen érik ket s azért csak rö- gazdaságra káros rovarok lárváiban és hernyókminthogy élsködésük a
ban élsködnek, ezért
vid árnyékot vetnek.
Bracbyt, brarhyteleszkóp, rövidcsöv tükör- káros rovarok elszaporodását jelentékenyen megnagyon hasznosak. Hazánkban 357
teleszkóp nagy gjTi jtótávolságú tükörrel ; a bécsi gátolja
:

:

;

:

:

;

;

;

—

—

Rémi yagy LeaSama.

227. töí.

4$

;

—
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íajuk él. Ismertebb fajok a Bracon, Microgaster
és Bogas nemekbl valók. L. még Fürkészda-

razsak.

Braconnot
tanikus, szül.

(ejtsá-.

brakonno),

Henri, francia bo-

Commercyben 1781 máj.

29.,

megh.

1855 jan. 13. 1807-ben a természetrajz tanára s a füvészkertnek igazgatója lett Nancyban. Különösen
a növénykémia terén tnt ki. Munkája De l'influence du sel sur la végétation (Nancy 1845).
Bracquemond, 1. Félix (tkp. Joseph Auguste),
francia rézkarcoló, körajzoló, fest, iparmvész és
mvészeti író, szül. Parisban 1833 máj. 22. A rézkarcolás technikáját a Diderot enciklopédiájában
lev leirás után sajátította el, késbb minden grafikai eljárásba beletanult ós maga is feltalált néhány fogást; az újabbkori színes rézkarcok divatja
Franciaországban szintén általa indult meg. Eredeti karcai közül nevezetesebbek: A csapóajtó
orma (1852) Vakondok (1854) Farkas a hóban, A
Branca-nyaraló erkélye (1876) Kacsák mulatozása, A vén kakas (1882) Csüllk. Igen szépek a
:

;

;

;

;

barátairól, párisi írókról és mvészekrl készített
arcképei is. Mint sokszorosító mvész kitnt Holbein, Rubens, Delacroix, Millet, Corot, Rousseau,

Meissonnier, GustaveMoreau stb. festményei utáni
rézkarcaival. Több grafikai lapja van a Szépmvészeti Múzeumban is. Néhány évig a festészetet is
mvelte s egyik festménye, Mme Maurice arcképe

a párisi Luxembourg-múzeumba került.
Mint iparmvész az agyagmvesség terén alkotott sok kiválót. Mveibl a párisi Socióté Nationale 1907. külön kiállítást rendezett. Mvészeti
könyvei Du dessin et de la couleur (Paris 1885)
Btude sur la gravure sur bois et la lithographie

(1865),

:

(u. 0.

1897).

2. _B.,

Théodore Banville

(1.

o.)

francia

költ

álneve.

Bradano

De már az ókorban

is

vertek üyen érmeket

s

találtak is aranyból ilyeneket athéni sírokban, a
bagoly bélyegével; ezek tökéletesen beillenék
az attikai pénzrendszerbe. Tenedos és Melos szigeteken szintén kerültek napfényre ilyen érmek
(V. ö. Schoepftin, Recherches sur les monnaies
bractéates. Mémoires de l'Académie des inscriptions XXIII. köt.). Magyarországban csak az Ár-

pád-korban vertek (1. Bupp : Magyarország ekkorig ismeretes pénzei V. tábla 111—120 sz., és
i?^í% ; Corpus Nummorum Hungáriáé I. 269—
283. sz.), mely éremfajok IV. Béla érmeihez sorozandók. A német B.-ról v. ö. Schlumberger G. L.,
Les Bractéates d'AUemagne (Paris 1873).

Bracteola,

1.

Fellevél.

Brád, Msk. a Fehér-Körös mellett, Hunyad
vármegye B.-i járásában, (i9io) 4354 oláh, magyar és német lak., oláh algimnáziummal, vasúti
állomással, posta- és táviróhivatallal, telefonállo-

mással Crisana hitel és takarék-egylet; kir. járási
;

erdgondnokság, kaszinó, csendrrs nagy fatelepek. B. a Fehér-Körös bányászatának központja, határában Európa legnagyobb aranybányái
vannak, köztük a világhír rudai 12 apostol é.'^ a
Muszári bánya, melyben 1891. néhány nap alatt
közel egy métermázsa majdnem teljesen salakmentes (90% színaranyat tartalmazó) termésaranyra bukkantak. B. környékén a dákok kezd;

ték az aranymívelést, Trajanus erdítésekkel
zárta el az aranyterm vidéket s a rómaiak Kr.
u. 105— 265-ig mintegy 25,000 q. aranyat bányászhattak ki a B, -rudai hegyekben hatalmas folyosókat vágtak, melyek ma is csodálatot gerjesztenek. A középkorban feledésbe mentek a B.-i
bányák s csak a XVIII. sz -ban kezdte mvelni a
Ribiczey-család, megalapítva a 12 apostolról elnevezett rudai bányát a bányák késbb a gr. Toldalaghy és b. Zeyk-családok tulajdonába kerültek
s ma a gothai Harcourt-társulat bírja. A bányák
központja a Bárza-hegy, melyben a nemes erek
az andezitben és ennek zöldköves málladékában
fordulnak el az aranytelérek 230—530 m. magasságban fordulnak el s 2—3 m. vastagok, bennök az arany mákszemnyi szemcsékben van elhintve, de helyenkint 1—2 cm. vastagságnyira
is összetömörül. Az összes tárnák és aknák aranyércei a Viktor- altárnába bocsáttatnak le, honnan
villamos vasút hozza napfényre a felaprózott
ércet kötélpálya szállítja a gurabárzai zúzómübe,
melyben 190 kaliforniai nyíl lisztté zúzza az
ércet
a klisztbl kénesvel vagy ciánozással
vonják ki az aranyal. A B.-i arany 17 karátos,
vagyis 707o színaranyat és 30% ezüstöt tartalmaz az évi termés 15—18 q., a munkások száma
2000.A zúzok hajtására szükséges villamosságot a
társaság B.-i szénbányájából állítja el. B.-on tört
ki 1784 nov. 2. az oláh lázadás a hírhedt Hóra és
Kloska izgatására 1849. itt szorították vissza
a magyarokat Janku oláh fölkel csapatai. B. a
Brády magyar nemesi családnak (1. o.) származási helye. V. ö. Dömötör L., Bronzkori leletek
;

;

Brácsa (Viola alta, Bratsche, Viola ahraccio),
magyarul kar-, mély- és öreghegednek is nevezik. A vonós hangszerek másodika, mely a
zenekarban az alt hangot képviseli; valamivel
nagyobb, mint a heged, négy húrja c-g-j-ara
van hangolva, s a hang terjedelme g-ig használtatik. A hangszekrény hossza 385 mm., a fels
rész szélessége 180, mellrész 120, alsó rész 230,
oldalmagas 31 és 35, tet- és fenékdomborodás

a favastagsággal

-

17,

nyakhossza 260

második vonóshangszer az

mm. Mint

alt liangadásra igen

alkalmas és nélkülözhetetlen, de a solo hangszer
igényeinek magasabb hangra emelve sem felel
meg. A B. a XII— XIII. sz.-beli hathürozatú
Rabel-Rebek hangszerbl keletkezett. A legelst Joan Karlino anno 1449 felirattal Parisban
rzik.
Bractea (uöv.), oly levélképlet (1. o.), amelynek hónaljában virág vagy virágot tartó ág van
(1.
Virágzat). Legtöbbször más alakúak, mint a
lomblevelek (]. o.), néha más színek is. L. még
Féllevél.

Bracteati (lat.). Ekként nevezik újabb idben
azokat a vékony arany v. ezüst lemezekbl készült
érmeket, melyeknek mindkét oldalára ugyanazt
a bélyeget verték, csakhogy az egyik oldalon kidomborodva, a másikon bemélyedve. Az ilyen
pénzek különösen a középkorban nagyon el voltak terjedve Németországban és Skandináviában.

;

;

;

;

;

B.-ról (Arch. Értés. 1892).

Bradaczel.kisk.
512 oláh lak.

Hunyad vm. marosillyei j.-ban,

u. p. és u. t. Zám.
Bradano, 120 km. hosszú, Pot^^nza közelében,

(1910)

;

a Pesole-tóból ered

folj^ó

Dél-Olaszorsz^ban.

::
;

::;
;:
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A Vasantello és Gravina fölvétele ntón a Tarantói-

—

Bradley

15,029 lak,, jelentékeny petroleumflnoöbölbe torkollik.
mí tokkal.
Braddock, város Pennsylvania amerikai álBrading (eitsd breding), község Wight sziget K.-i
lam Monangahela countyjában, a Monangahela végében, (isoi) 1275 lak., halászattal, római régiés vasút mellett, (1900) 15,654 lak. vasúti felsze- ségekkel, amelyek közt egy villa romjai is vanrelések gyártásával.
nak, mozaik padozattal.
Braddon (ejtsd: breddo), Mary Elizabeth. angol
Bradipnoé, a lélegzés ritkulása elfordul az
regénjórónö, a szenzációs regényirodalom fó kép- agyvel és az agyvelhártj'ák bántalmainál,
viselje, szül. Londonban 1837. Mint nevelnnek amikor is az agyvelönyomás emelkedik aztán
bö alkalma volt belepillantást nyerni a magasabb minden, a lélegz centrum környékén lev sérükörök életmódjába és szokásaiba. Tapasztalatait lésnél, amelynél azonban a lélegz centrum el
regényeiben értékesítette. Munkái gyors egymás- nem roncsolódott továbbá súlyos infekcióknál,
utánban követték egj-mást és nagy népszerségre diabeteses cománál
amikor a lélegzés egyszeremelkedtek. Sok regényét németre, franciára és smind igen mély is lasz (Kussmaul-féle nagj' lélett, (1900)

:

;

:

:

;

magyarra

is

lefordították.

Eleonor's Victory (1863)

:

—

Legismertebb müvei
legzés),
uraemiánál, agóniában stb. Mindezen
John Marchmont's IjO- esetekben a lélegzés ritmusának szabálytalansá-

gacy (1864) Henry Dunbar (1864) Sir Jasper's
Tenant (1865) The Lady's Mile (1866) Brrds of
Prey (1867) Run to Earth (1868) The Lovels of
Arden (1871) The Bittér End (1872) Strangers
and Pilgrims (1873) Weavers and Weft (1877)
Mount Royal (1882) One Life, One Lve (1890)
Ali along the River (1893); London Pride (1896);
Under Love's Rule (1897): In High Places (1898);
Rough Justice (1898) His Darling Son (1899)
The Infidel (1900) During her Majesty's Pleasure
(1909). Magyarul megjelentek: Évaleánya.regény,
ford. Szentesi Rudolf (3 köt., Budapest 1875);
:

;

;

;

:

;

:

;

:

:

;

;

Haggard Józsua leánya, ford. HentaUer Elma
Lady Cecil, ford. Zichy Kamilla

(3 köt., 1878)

;

A

vörös zászló alatt, regény (2 köt. 1885);
Az arany borjú, regény, ford. Zichy Kamilla
(1885) Pókhálók, ford. Féss György (Pozsony);
(1878)

;

;

Wyllard végzete,
Budapest 1885)

Száuíi vetve

;

ford.

Huszár Lmre

A temet

(1890):

titkai (3 köt.,

(3

köt.,

1887)

Rannock ezredes végzete

(2 köt. 1901) : Honora titka (2 köt, 1901) ; Lelki
küzdelmek, ford. Gottesmann Mária (1906).

Bradiord (qtsd: bredtord), 1. county borough
Angliában, az Aire jobb partja közelében, vasút
meüett, (i909) 293,983 lak. (1801. még csak 13,000
volt). B. a kammgam-szövés középpontja különösen világhírek a Saltaireben levk, ahol a
juhokén kí\Til az alpaka és vikunya gyapját is
feldolgozzák, továbbá a Manningham Müls a selyemárúkra nézve. Egyéb iparágak még a pamotipar, a kelmefestés és fehérítés, a vasöntés,
bór-, sör- és gépgj'ártás. A rendesen és szabályosan épült város kiválóbb épületei és emlékszobrai
a terjedelmes plébánia-templom (a XV. sz.-ból)
a tekintélyes városháza (Townhall 1873-ból) a
Palazzo Vecchio utánzata 61 m. magas toronnyal
a börze
és eltte Salt Titus gyáros szobrával
Cobden szobrával a St. James ne\Ti kereskedelmi csarnok; a vásárcsarnok Oastler Richárd
(aki a gyármunkások részére a 10 órai munkaid
megállapítását kieszközölte) szobra, továbbá Peel,
Lister és Forster E. W. emlékszobrai. B. 1888-ig
York grófsághoz tartozott. V. ö. Cudtoorth,
2. B.on-Avonie^si-.
Round about B. (B. 1880).
ouevn) vagy Great-B., város Wilts angol grófságban, az alsó .A. von és a Kennet-csatoma partjain,
(1901) 4514 lak., posztószövéasel a VII. sz.-ból való
egyetlen ó-szász templommal, a St. Lawcence3- B.. város Pennsylvania ametemplommal.
likai állam Mc Kean foontj'jában, vasutak mel;

;

;

:

:

—

:

—

—

gával

is

lehet egybekötve. L. Lélegzés.

Bradiszeiszmos
hullámzó,

1.

talajmozgás,

(gör.),

lassan

Földrengés.

Bradlaugh (^tsd: bradiah), Charles, angol poULondonban 18338zept. 26., megh. u. 0.

tikus, szül.

A

szenvedések iskolájában növeke1891 jan. 30.
dett fel. Mint lmok, szénáruló, ügynök stb. kereste kenyerét, s amellett folyton tanult.
szó-

A

kimondó,

önzetlen

radikális körökben
lassan népszerségre emelkedett és a szabadgondolkodók ligája elnökévé választotta. 1880-ban
Northamptonban képviselnek választották, de
miután az esküt letenni vonakodott, az alsóházból erszakkal eltávolították, s mandátumát a
konzer\'ativok is megsemmisítették. 1881-ben ismét megválasztatott, de bár az esküt letenni már

nem vonakodott

férfiú

a többség most sem fogadta be
a házba, hol csak 1885. foglalhatta el helyét. Az
irodalom terén nagy tevékenységet fejtett ki. Iratai
közül, melyeket kezdetben Iconoclast (képromboló)
álnév alatt adott ki, említendk Vád a braunschweigi fejedelmi ház ellen A megadóztatásról
Miért éheznek az emberek ? A kétely ós haszna
Van-e az embernek lelke ? stb. Political essays és
Theological essays cím alatt egybegyjtve is
megjelentek. V. ö. The autobiography of B. (London 1873). Életrajzát megírták Headingley (n. o.
1880); Mackay (u. 0. 1888) és Bobertson.' C. B.
:

:

:

:

:

Life and

Work

köt. 1894—5).
Edicard. angol humorista, szül. 1827. Kidderminsterben, megh. 1889
dec. 12. Londonban. Tanulmányait Durhamban
végezte, 1872 óta mint lelkész Strettonban
ködött. Cuthbert Bedé írói álnév alatt 1853. humoros regén>1 tett közzé az angol diákéletbl
The adventures of Mr. Verdant Green cimen,
amelynek nincs nagj^obb irodalmi becse, de eléggé
mulattató olvasmány. Ugyanezt mondhatják
többi munkájáról is. Ezek
Medley, prose and
verse (1855): Photographic Pleasures (1863):
Tales of College Life (1856): Fairy Pablee (1857):
The Curate of Cranston (1861).
2. B.. James, angol csillagász, szül. Shirebomban (Gloucester) 1692., megh. Chalfordban 1762
júl. 13. Kezdetben pap volt. 1721-ben Oxfordban
a csillagászat tanárává lett Halley halála után
1742. mint «astronomer royaln a greenwichi csillagászati obszervatórium igazgatója lett. 1727-ben
a fény aberrációját fedezte fel, 1748. pedig
a föld tengelyének nutációját. B. a modem exakt

Bradley

{2. kiad., 2.

(ejtsd: breddii), 1.

m-

:

:

iV

;

—

Bradley-f6ld
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megfigyelés megalapítója. Müvei Account of a
diseovered motion of the fixed stars (Pliil.
Trans. 1727—28); On the apparent motion of
the fixed stars (PhU. Trans. 1748) Miscellanous
works and correspondence, published by Rigaud
(Oxford 1832) egy Supplement-tel és az alapvet Astronomical Observations-szal.
Bradley-föld, az é. sz. 83»20' és 84" 51', valamint a ny. h. 102" mentén elterül földség, melyet
Cook F. A. fedezett föl 1908 márc. 30. északsarki
expediciója alkalmával. A földségnek, melynek
szabálytalan, hegyes partjai vannak, két részét
különböztethetjük meg; aD.-it, glecseresfensík,
500 600 m. magas hegyekkel, és az É.-it, mely
hóval és jéggel van födve, de csak 350 m.-re
emelkedik.
Bradlo, hegycsúcs, 1. Brezovai hegycsoport.
Bradshaw, angolországi vasúti útmutató,
nagyon elterjedt, vasúti és hajózási menetrendeket tartalmazó könyv.
Bradshaw (ejtsd bredsau) John, angol jogtudós, szül. 1602., megh. 1659 okt. 31. Nevezetes
szerepet játszott a forradalom idejében és 1649.
elnöke volt annak a törvényszéknek, amely I.
Károlyt halálra ítélte. A parlament azután B.-t
a köztársasági államtanács elnökévé nevezte ki.
Az államtanácsnak Cromwelltöl történt feloszlatása után B. a köztársasági ellenzékhez csatlakozott. A westminsteri apátságban eltemetett
:

new

;

;

—

:

II. Károly uralmának helyreállítása
után kiásták, lefejezték ós bitófa alatt elégették.
Bradsot (skand., braasot, brásot a. m. gyors
járvány), Norvégia Ny.-i partjain, Izlandban, Dánia némely szigetein, Skóciában (braxy-neik nevezik), Mecklenburgban és Poroszországban honos
fertz betegsége a juhoknak. Okozója anaerob,
spórás bacillus, mely valószínleg a beles útján
kerül a juhokba. Némelykor már néhány óra alatt
halált okoz ha lassúbb lefolyású, elesettség, bódultság, nehéz lélegzés és hasfájdalmak észlelhetk a betegen. A hullában súlyos vórömléses gyomor- és bólgyuladás, általános fertzés jelei és

holttestét

;

vizenys jelenségek ismerhetk

fel.
Bacillusok
az elváltozott nyálkahártyákban, a kötszövetben,
néha a vérben találhatók. Védoltásokat elég jó
sikerrel használnak ellene.
Bradwardine (ejtsd breddverdinn), Thomos, kinek
rendes jelzje a középkorban üoctor profundus,
hires skolasztikus bölcsész, Aquinói Tamás tanítványa, szül. 1290. Hardfield-ben, megh. 1349-ben
mint canterbury-i érsek. Egy ideig a skolasztikus
filozófiát tanította Oxfordban.
De causa
dei csak 1618. jelent meg nyomtatásban Londonban. A scotista fólpelagianizmussal szemben determinisztikus rendszert hirdet.
Bradwell, angol cserépedény, melyet a szászországi származású Ehlers Fülöp és Dávid' testvérek a XVn. és XVIII. sz.-ban Angolország
Bradwell városában gyártottak. B cserépedény
domború díszltményü, anyaga fekete vagy vörös,
jegye: Ehlers.
:

:

F mve

:

—

Bradypus

ságot lefegyverezték és hazatérésre biztatták az
oláhok. A B.-család tagjai az általuk kísérül
felkért körösbányai román lelkésszel és néhány
rokonukkal szekérre ülve esti 6 órakor megindultak, bízva fleg abban is, hogy a család mindig
hivatalokat viselt és a nép jótevje volt. Alig
értek ki Körösbányáról, a bszült oláhság körülvette ket s Vakára hurcolva, másnap elre kigondolt kegyetlenséggel utolsó gyermekig lemészárolta. Az áldozatok sírja Czebe és Körösbánya
közt van.
Brady cardia (gör.), neve annak a jelenségnek, hogy a szív a rendesnél ritkábban húzódik össze. Percenkint 60-nál kevesebb szívverés
(pulzus) B.-t jelent. A B. oka vagy a szívben van,
vagy pedig reflex módon (más 8zei"v részérl)
váltódik ki. Az igazi B. -nál a szív valamennyi része
ritkábban ver a rendesnél van ellenben olyan
B. is, mikor csupán azért számlálunk a rendesnél
kevesebb pulzust, mert egyes szívösszehúzódások olyan gyengók.hogy mint veröérlüktetéstnem
is érezzük (a szív pl. percenként 80-szor húzódik
össze, de minden második összehúzódás gyenge
lévén, csak 40 pulzust tapintunk). Továbbá B.-t
észlelünk olyan esetekben is, mikor a szívösszehuzódási inger a szívpitvarról a szívgyomorra nem
terjedhet át ós akkor is, ha a szívhez haladó vagus nev ideg útján ritkább összehúzódásra kényszeríttetik a szív. B. észlelhet a szív saját artériáinak megbetegedésénél (ú. n. coronarsklerosisnál) és az aorta-kapu szkületénél is, azonkívül némely szívizommegbetegedésnél (különösen kövér embereken). A vérnyomásnak hirtelen emelkedésekor, pl. akut vesegyuladásnál,
továbbá agy hárty agyuladásnál (meningitis) és
koponyatörés után a gyorsan megnövekedett
koponyaregbeli nyomás folytán szintén B. keletkezik. Epeköves roham, valamint ólomkólika

f

;

gyakran B.-t észlelünk. Lábbadozó betegeknél, valamint kahexiás (soi^vadó, pl. nyelcsrákos) betegeknél is gyakran van B., úgyszintén bizonyos akut lázas betegségeknél a ki'izis
alatt és után, pl. tdgyuladásnál. Ilyenkor a B.
ha ugyanis a beteg láza hirtelen leszáll
jó jel
és a szívverés is megritkul, akkor a betegség
többnyire jó fordulatot vett ellenben, ha a láz
hirtelen leszáll, a pulzus pedig szaporább lesz, akkor vagy szívgyengülés, vagy valamely más bonyodalom fenyegeti a beteg életét. A terhesség
folyamán is elfordul néha B. Végi ismerünk
olyan anyagokat, amelyek B.-t okoznak; ilyenek
a sárgaság folyamán a vérben felhalmozódott
epesavas sók ilyen a dohány, fekete kávé, tea,
ha hosszú ideig mértéktelenül ól valaki vele
továbbá a gyüszüke virág (digitális) leveleinek
anyaga, mely utóbbi egyúttal a szívgyengeségnek hathatós gyógyszere.
Bradylalia (gör., széles beszéd, Sarbó). Idegalatt

;

;

;

bajoknál

elforduló vontatott, lassú, szótíigoló

beszéd.

Bradypodídae (kii&t), I. LajMr-féiék.
Brady, Agenor, álnév, 1. Bardoux.
Bradypus (állat), a foghíjasok (Edentata)
Bi&áY-család ; az 1848-iki erdélyi oláhlázadás- rendjébe, a lajhár-f élek családjába tartozó emlsban e családnak egyszerre 13 tagját koncolták fel állatnem. Az idetartozó öt faj közül legismertebb
az oláhok 1848 okt. 25. AButtyán prefektus pusz- a háromujjú lajhár (B. tridactylus L.), mely Déltításai ell Körösbányára menekült magyar- Amerikában ól s melynek többféle fajtáját ismerik.

;;
:

—

Bradysurla

Bradysaria
szkület

hurut,

nehéz vizelés; hólyagMás neve dysuria,

(gör.),
(1.

o.)
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jele.

Stranguria.

Braflranza

(római épületmaradványai amöteátrum, templom,
vízvezeték romjai), az V. sz. -ban a svévek fvárosa
volt azután az arabok foglalták el 1040. Kasztília
birtokába került. 1147-ig Portugália határgrófságnak volt fvárosa. Mellette magas (386 m.)
dombon áll a Bom Jesus nev búcsújáró hely.
Braga, Tlieophilo, portugál tudós, költ és író,
szül. az Azóri szigeteken, San Miguel-ben, 1843
febr. 24. 1861-ben Coimbrában jogot hallgatott,
s már 1864. kiadta Visao dos témpos (Az idk
jóslata) c. eposzát. Rá egész sorozata következett
egyéb költi müveinek, u. m. Tempestades sonoras,1865;Torrentes, 1868. stb. Legkiválóbb munkái mégis az irodalomtörténetiek, s ezeknek köszönhette, hogy hosszú küzködós után végre kinevezték a üssaboni Curso superior das letras
tanárává. B.
e téren a História da litteratura portugueza (1870—80, 16 köt). B.-nek köszönhet a leghíresebb régibb s újabb portugál
költök mveinek kritikai kiadása, mint Falcao-é,
Joao Vaz-é, Bocage-é, st magáé Camoens-ó is.
Sok szép régi népdalt, románcot, mesét is frissített föl (Cancioneiro 1867, 8 köt.), fáradhatatlan
továbbá a pedagógia terén is, és tankönyvei elterjedtek. És mindezeken kívül B. még tekintélyes
jogtudós, politikus és nyelvész. Nevezetes munkái História Universal továbbá a História do
:

;

Br»dytberia

(Xenarthra, kWhX), a foghíjasok (Edentata) egyik alrendje, ahová az újvilági
(délamerikai) foghíjasok, nevezetesen a lajhárfélék (Bradypodidae), hangyáazfélék (Myrmecophagtdae) ós páncélosok (Dasypodidae) tartoznak. Jellemz reájuk, hogy nyakcsigolyáik száma

6—10

—

között változik. L. Foghíjasok.
1. Ferdinánd de, belga festó, szül.

Braekeleer,

Antwerpenben 1792 febr. 12., megh. 1883 máj. 16.
Az antwerpeni akadémián Van Breenek volt tanítványa, majd Rómában tanult. EUeinte a történeti festészettel próbálkozott meg, kevés sikerrel,

:

azután a genrefesté.sre adta nmgát és ezen a téren óriási népszerségre tett szert a régi németalföldi festk hatása alatt festett, mulattató és
jellegzetes, de száraz kivitel képeinek hosszú
sorával. Képei többnjóre belga gyjteményekben
vannak mvészetét tetpontján mutatja be pl. a
Comte de Mi-Caréme c. festménye (1839, büsszeli
múzeum).
2. B.. Henri de, belga fest, az elbbinek fia,
szül. Antwerpenben 1840 jún. 12., megh. 1888
júl. 20. Hendrik Leysnek volt tanítványa. Többnyire csöndes, intim hatású képeket festett, Vermeer v. Delft, v. P. de Hooch hatása alatt készült romantismo en Portugál (A romanticizmus

f mve

:

:

interieuröket 1—2 alakkal. Mvészete igénytelen,
de szinte és komoly. B. a XIX. sz. legkiválóbb
belga festi közé tartozik. Mveinek egész sora
van az antwerpeni és brüsszeli múzeumokban
a kertészet (1864)
A geográfus (1872) A fonó

n

:

;

;

tör-

ténete Portugáliában, 1880). Azonkí\nil alapított
Positivismo (A pozitivizmus) c. folyóiratot
egy
és 1880 óta Coelhoval együtt szerkeszti a Re\^ta
das tradices portuguesas (A portugál mondák
folyóiratot. Mint radikális poliszemléje)
tikus részt vett az 1910-iki detronizációban és elnöke lett a köztársasági ideiglenes kormánjTiak.

cím

retoncheur A rézmarató stb. Szép rézkarcokat
is készített. V. ö. Lemonnier. Henri de B. et son
(L. Portugália).
oeuvre (Bruxelles 1905).
Bragado, kerületi székhely Buenos Aires arBraemar (ejtsd brámár), a K.-i skót felvidék rehelye, a Granipian folyó gentínai tartományban, a Rio Salado közelében,
gényes Dee-völgyének
mellett, nagj' erdség közt, 856 lak., EarI of B. vasút mellett, 5000 lakossal.
Braganza (Braga)u;aJ. az ugjanily nev kerünagyszer kastélyával.
Braf Albin, cseh politikus, a prágai cseh egye- letnek székhelye Tras-os-Montes portugál tartotemen a nemzetgazdaság tanára, szül. 1851. a mányban, a Fervenza partján, várral, (i9oo) 5476
morvaországi Trebit^ohben. 1905 óta az osztrák lak., kik selyem- és bársonykelméket készítenek.
urakházának tagja volt 1909. a Bienerth -kabi- Püspöki székhely. Régi kastélya si fészke a B.-i
netben föidmívelésügyi miniszter lett s ez állásá- hercegi családnak, amely IfrK). Portugália tróntól való fölmentése alkalmával 1909 nov. 1. a tit- jára jutott. B.-t 1187-ben I. Sancho alapította;
kos tanácsosi méltóságot kapta. Statisztikai és 1442. hercegségé lett
Braganza (Braganga), Portugália és Brazillá
közgazdasági müvei nagyrészt cseh nyelven, részben németül jelentek meg ez utóbbiak közt jelen- volt uralkodóbázanak neve. A család törzsatyja
tékenyebbek az északcsehországi mnnkásvlszo- Alfonz, B. hercege, I. János portugál királynak és
nyokról és az osztrák mezgazdasági hitelrl Perez Ágnes nev kedvesének természetes fia,
megh. 1461-ben. Óriási vagyonát örökl utódai
szóló tanulmányai.
Braga v. broga, a tatárok és kozákok sömemú nagy tekintélyre emelkedtek. A harmadik herceg,
itala, melyet zabliszt és komló, vagy pohánka és VI. Femando, máris fel mert lépni II. János király
maláta erjesztésébl készítenek s gyakran lótejjel ellen (1483), de merészségét életével zette meg.
Száz évvel késbb, a burgundi királyi család tdkeverve hsít italt ad.
Braga, az ugyanily nev kerület és érsekség haltával (1580) B. János herc^ igényt támaszszékhelye Entre-Donro e Minho portugál tarto- tott a portugál trónra, melyet azonban II. Fülöp
mányban, domboldalon a Rio d'Bste és vasút mel- spanyol kiráíy tóle elvitatott. A B.-ház csak Porlett, (1900) 24,202 lak., kalap- ée kéegyártással, tagáliának Spanyolországtól való elszakadása
ékszerkészítéssel, tov. posztó -és pamutszövéssel, után nyerte el a portugál trónt, IV. János szeböigyártássai ós malomiparral, végül élénk ke- mélyében (1640). I. Napóleon 1805 nov. 15. trónvesztettnek nyíl vánítá a B.- házat mire VI. János
reskedéssel. Falain belül sok a régies külsej ház
u. 0. áll a Xn. sz.-ból való székesegyház, masz- udvarával Braziliába menekült. Midn 1821. onsziv építmény, az érseki palota, nyilvános könyv- nan Portugáliába visszatért, legidsebb fiát, dom
tár ós színház. B. a római idkben Bracara Pedrót hagyta maga helyett Braziliában, akit

A

:

:

f

,

;

;

_

:

azonban ott független császárnak kiáltottak ki
(1822 okt. 12.), mire VI. János 1826. Braziliáról
lemondott. Ez évtl kezdve a B.-család két ágra
oszlott, a portugál és a hraziliai ágra. VI. János
halála után (1826) X. Dom Pedro, leánya, Maria
da Glória javára a portugál trónról lemondott
(máj. 2.). Mária azonban Dom Miguel, VI. János
második fia fegyveres versengése miatt csak 1834.
foglalhatta el a trónt, mire 1835 jan. 26. Leuchtenberg Ágost herceggel, ennek korai halála után
pedig Ferdinánd szász-koburg-gothai herceggel
kelt egybe. Mária királyn halálával 1853 nov.
15. megsznt uralkodni a B. -család portugál ága
és ekkor a trón a Koburg-családra száUott. (L.
Portugália). A hraziliai császári ház 1889 nov.
15. lett trónvesztes (1. Brazília).
Jelenleg a B.-család két ágra oszlik: a) A brazíliai ág, melynek csak ni sarja él Dom Pedro
volt császár leánya, Izabella hercegn (szül. 1846
júl. 29.), aki 1864 óta Gaston orléansi hercegnek,
Eu grófjának neje. b) A portugál ág feje Miguel
(Mihály), B.-i herceg, az 1866. elhunyt Miguel,
volt portugál király fia, 1. Miguel.
Braganza-gyémánt,állítólagalegnagyobb gyémánt, 1680 karát súlyos a portugál koronakincsek között rzik és Braziliából való 1741. találták. Általában topáznak tartják. Megvizsgálni
nem engedik.
Braganzai herceg, ezt a címet viselte I. Carlos
(Károly) portugál király idsebbik fia, Luiz (Ijajos) trónörökös szül. Lissabonban 1887 márc. 21.,
megöletett atyjával együtt 1908 febr. 1.
AB.
címet viselik Portugáha hajdani uralkodóházának, a Braganza-csalMnetk (1. o.) tagjai is.
:

;

;

;

Bragget

—

(ang.,

ejtsd

:

bredzset),

—

—

;

;

(ol.),

fedett halászhajó az Adriai-

tengeren.

Braguette

Péter krónikáját Wasa Gusztáv életérl (kiadta
Ahnfeld, Lund 1896—97).
2. B. Ebba grófn (sz. 1596., megh. 1674 jan. 5.)
Gusztáv Adolf svéd király fiatalkori kedvese, kihez költeményeket is írt. Midn Gusztáv Adolf

nül akarta venni, de
anyja megakadályozta ezt s Ebba 1618. De la
Gardie Jakab svéd hadvezérnek lett a neje.
3. B., Per, az ifjabb, svéd államf érfiú,szül. 1602
febr. 18., megh. 1680 szept. 12., a XVn. sz, egyik
legképzettebb embere. 1626 31-ig a csatatéren
tnt ki, 1635. fegyverszünetet kötött a lengyelekkel. Nagy érdemeket szerzett Finnország körül,
trónra lépett (1611), B.-t

—

melynek 1637— 40-ig és 1648— 54-ig kormányzója
volt.
alapította az áboi egyetemet, Brahestad
városát és számtalan népiskolát; kezdeményezte
az új svéd közjog kodiíikációját, elnöke volt a birodalmi tanácsnak s egyik gyámja Krisztina királynnek és IX. Károlynak. Oxenstiernával folytatott levelezését kiadta Sondén (Stockholm 1896).
4. B., Nüs, gr,, tábornok, az elbbinek öccse,

1604

szül.

okt. 14.,

megh. Naumburgban 1632

nov. 21. Mint ezredes 1628. Stralsund védelmében tnt ki, 1631. pedig Gusztáv Adolf királjmak
«sárga» testrségót vezényelte diadalra Lützen
mellett, hol halálos sebet kapott.
.B., Erik, gróf, a svéd testrség ezredese, szül.
Stockholmban 1722., megh. 1756. Összeesküdött
Hornnal (1755), hogy Adolf Frigyes királynak
korlátlan hatalmat szerezzen. Az összeesküvést
azonban fölfedezték s B.-t. lefejezték.
gróf, szül. 1790., megh. 1884
Svéd birodalmi marsall, kancellár és
XIV. Károly János (Bernadetté) király meghitt
6.

B.,

Magnus,

szept. 16.

mézsörszer barátja

melyet malátából, vízbl ós mézbl készítenek s fszerrel ízletesebbé teszik.
Bragi, a skandináv mitl. -ban az azok egyike,
Odin és Gunnlod fia, a költészet istene, aki bölcseségével, ékesszólásával és költi erejével tnik
ki. Mint énekes és hs ö üdvözli a harcban elesett
hsöket, akik aValhallába bevonulnak.Hosszú szakállas aggastyánnak képzelték, de valójában
mikép a költészet
is örökké ifjú marad neje,
Idun (1. 0.), maga az ifjúság istennje. B. alakja
valószínleg csak a késbbi szkaldok alkotása a
költi tehetség sforrásául régebben magát Odint
tekintették s B. sem egyéb, mint Odin költi oldalának külön megszemélyesítése, neve pedig eredetileg Odin egyik mellékneve lehetett. Késbb
a B. név a legels szkaldra származott át.
ital,

Bragozzo

Brahmanizmus
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Bragranza-firyémánt

tanácsosa volt.
1. Brigitta, szent, 1. Brigitta2. B., Tycho, l lyclio.
Braliea Mart. (növ.), a pálmák génusza, melynek csak dísznövényként ismeretes 2 faja van
Mexikóban és Dél- Texasban. Közepes nagyságú
s

Brahe,

páhnák, levelk legyezalakú.

Brahestad (finnül Raahe), kikötváros Uleáborg (ettl 80 km. -nyíre) finn tartományban, 3226
lak., hajóépítéssel és kátrány-, faggyú- meg fakereskedéssel. 1649-ben Brahe Per gróf alapí:

totta.

Brahm, Ottó (tkp. Abrahamsohn), német író,
Hamburgban 1856 febr. 5. Jelenleg mint író

szül.

és kritikus mködik Berlinben, ahol 1889. az álegyesütala és többek által alapított Freie
let, 1892. a Deutsches Theater és 1904. a Lessingtheater igazgatója lett. Mvei Das deutsche Ritterdrama des XVIII. Jahrhunderts (1880) Gottf ried Keller (1883) Heinrich v. Kleist (1884) H.
Ibsen (1884) Schiller (1888-92).

Bhne

:

:

—

gette) v. brayette,
(franc, ejtsd
a XV. és XVI. sz.-ban viselt rojtos vagy szalagos
öv, mellyel alul a nadrágot szorították össze.
Brahe, Rummelsburgtól K.-re, 15 km.-nyi távolságban, tóból ered folyó Poroszországban több
tavon folyik keresztül és Brombergtl K.-re a
Visztulába torkolik. Hossza 195 km., ebbl 121
tutajozható, 14 hajózható.
Brahe, régi svéd nemes család, mely 1561.
grófi rangra emelkedett. Tagjai közül kiváltak
1. B. Per, az idsb, gr., szüL 1520., megh. 1590.,
Wasa Gusztáv király unokatestvére 1544 óta
tagja volt a birodalmi tanácsnak. Folytatta Svart
:

;

;

;

:

;

Brahma, 1. Brahmanizmus.
Brahman, 1. Brakmánok.
Bráhmanász, 1. Véda.
Brahmanaszpati,

1.

Brihaszpati.

Brahmani (Brahmini,

Vani), parti folyó Bengália brit-indiai tartományban Bihar D.-i határán ered, fölveszi a Szánkót és 450 km. hosszú
folyás után a Bengáliai-öbölbe torkol.
Brahmanizmus (ered a szanszkrit brahmáv
;

európai neve a Kelet-Indiában él hinduk
vallásának, melynek körülbelül 150 millió híve

szótól),

-

Brahmsiniznnus

'
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vau. A B. nem egj- vallásalapítónak rendszerén
alapszik ez nem vallási reform, nem áll ellentétben elbbi nézetekkel, hanem évsziizados. st
ezredes fejldésnek produktuma. Kiinduló pontját
azon vallás képezi, meljiiek alapja a véda irodalmában van (1. Ind vallás, Véda). Azon tényezk,
melyek e vallásos fejldéshez vezettek, igen sokfélék. Az istenek azon rendezetlen tömege, mely
a Rigvédában elfordul, lassanként papi gondolkodók fejében talált rendszerezkre. Bölcselked
spekuláció teremtette meg a Brahma, a világszellem fogalmát. Ez a fogalom volt az, mely
Brahmának, mint legfbb istennek konkrét alakját létrehozta. Közben a kasztrendszer mind ersebben megszilárdult és a brahmánok szociáüs
igényei mind magasabbra nttek.
az egész
népség lassú változáson ment át. Az ország sötétbörü slakóival kikerülhetetlen fajkeveredés következett be. Az árja tipus mindjobban helj't adott
a hindu típusnak. Igen nehéz, st majdnem lehe;

St

tetlen kikutatni, mennjiben alapulnak a nagy
vallásos új képzdések, amennyiben a B.-t a védától elválasztják, a védai fejldési vonalaknak
egyszer folytatásán és mennyiben az slakók
befolyásán, illetleg a fajvegyiilésen. Az Uy új
képzdések közt ki keU emelni elssorban a lélekvándorlás tanát, mely már az ifjabb védai iratokban kimutatható. Cselekedeteinek (karmán)
érdeméhez képest születik újjá a meghaló lény
szerencsés vagy kevésbbó szerencsés újjászületésében istenné, embeiTé, állattá vagy pokolszülöttévé. Nagy kedv\'el bocsátkozik az ember a végtelen idterületen, pokolklnokon át oly képekbe,
amelyekbl a papi érdekek, melyek azokat diktálták, nagyon is kilátszanak. A lélekvándorlástól megváltást a brahman spekuláció csak annak
Ígéri, aki a Brahmát és annak a saját énjével
való azonosságát felismerte. A lélekvándorlás
hitének felmerülése mellett és nyilván ifjabb idben, mint az, merül fel, mint igen fontos esemény

—

Brahmánok

nyilvános ünnepekkel taEgyes szekták, mint a sákták, vad orgiákat rendeznek, mások éppen olyan vad önklnzásokat. Nagy eseményszámba megy a B. újabb
tott szertartásokkal és

lálunk.

történetében a sikh-ek
tása, melyet

(1.

Nának (szül.

o.)

felekezetének alapí-

1465.) alapított.

Néhány

évtized óta a brahmánok közt egj' irányzat mutatkozik, hogy hitvallásuk morális és deisztikus
tételeit bölcseleti spekulációkkal képezzék ki, míg
szentkönyveik meséire kevesebb súlyt fektetnek.
Ezen irányra ösztönt Ram Mahun Roy adott, a
Brahma szamádzs egylet me^siapítója, ki Kalkuttában 1814 mint reformátor lépett fel, és a
kereszténységgel is megismerkedett. Utódai közül
némelyek egyenesen úgy mutatják, hogy a B.-ba
keresztény eszméket akarnak be\'inni. (L. a jelentést Kesab Gsander szensz-röl, a Magazin für
die Literatur des Auslandes 1870, és Schlagintweít a Deutsche Rundschau 6 köt.) Igen érdekes
a legújabb idben Max Müller, Rámakrishna,
ts life and sayíngs (London és Bombay 1898).
V. ö. Lassen, Ind. Altertumskunde (2. kiad., Leipzig 1867, 4 köt.)
Barth, Les religions de l'Inde
(Paris 1899) Jfow jer Williams, Brahmanism and
Hinduism (4. kiad. London 1891); Hardy, Die
vedisch-brahmanísche Reügíon des altén Indiens
(Münster 1893): Hopkins, The religions of India
(Boston és London 1895); A. C. ^a//, Asiatie
studies (London 1899, 2. köt.)
Brahmánok, európaiasan, de helytelenül hraminok (szanszkritul hrahmán) a legmagasb papi
kaszt Indiában. Már a legrégibb idben, a Rigvédában, a családok eg>' részét úgy tekintették, mint
bralimán családot. Voltaképen pap csak brahman
lehet, minthogy születésénél fogva megvannak
benne azon tulajdonságok, melyek az istenekkel
való érintkezésre, kivált a szent soma-italnak élvezésére jogosítják. A B. úg>' tekintik magukat,
;

:

t

mint égi istenek mellett álló földi istenek. Eljogaik igény minden tiszteletadásra jog ajána B. fejldésében, a Visnu (1. o.) és Siva (1- o.) is- dékokra és korlátozhatatlanság, sérthetetlenség.
teneknek, mint uralkodó isteneknek érvényesü- Kötelességeik brahmání eredet születés szerint,
lése (1. Avatara, Trimürti). A régi B.-nak legel- ehhez ill magaviselet
a védatanulmányozás és
kelbb iratai a Manu törvénykönyve és a két az emberek oktatása. Ez ideális rendeltetésük
nagy eposz, a Mahdbhárata és Rámáyana (l. o.) mellett gyakran udvari papok gyanánt (purohita)
és a mai alakjokban késbbi idkbl származó szolgálnak vagy alsóbb papi szolgálatokat teljesí:

;

:

;

puránák

(1.

o.).

Az

említett

törvénykönyv meg- tenek, jövendt mondanak, álmot fejtenek ós mindenféle varázslást íLznek Emellett sokan vannak,

mutatja, hogy Brahma hogj'an szabta ki a négy
kaszt tagjainak helyét, hivatását nemcsak általánosságban, hanem minden azzal kapcsolatos jogát, kötelességét, használatát, szertartását és formáját minden egyes rend elé számtalan szabályban a legapróbb részletig. A legkínosabb pontosságnak is kétségbe kell esni azon, hogy eleget
tehet e szabályok beláthatatlan tömegének. Mindenkit örökké fenyeget a bnbeesés, beszennyez
dés veszélye. Ez ellen irányult már a Visnu- és
Siva-kultusz bejövetele eltt a B. ellen a Buddhizmusban és a Dzsaináknál (1. o.) a hatalmas oppozíció. Az újabb B.-t már csak késbbi fejlemény-

nek

kell tekinteni,

melybl

új

teremt eszmék

egészen hiányzanak, míg a nép maga mindig vastagabb bálvánjimádásba sülyedt. A jelenkor B.-a
a szétszakadó felekezetek meg nem határozható
mennyiségére oszlik szét, melyben számtalan
férfi- és nistent, kínos aprólékossá^al végrehaj-

kik kereskedelemmel, baromtenyésztóssel foglal-

koznak mint nagybirtokosok, vagy kisgazdálkodást folytatnak.

A

kereszténjri

idkben

sznpre-

máciájuk újabb lendületet vett, aminek eredménye lna Buddhizmusnak El-Indiából való kiszorítása (Kr. u. a VII. sz.-ban). A török uralom
idejében a B.-ra, mint szellemi tanácsadókra nem
volt semmi szükség, s ekkor sokan vUági foglalkozást kezdtek folytatni. A benszülött rádzsáktól (fejedelem) kormányzott hbéres államokban szolgáltak mint írók és tanítók és az udvarokban magasabb hivatalokat töltöttek be. Az
angol uralom alatt a B. befolyása nagyon megcsappant, mint papoké. A magasabb közigazga-

nem voltak alkalmasak. De felismerték e helyzetben is rendeltetésüket. Látogatták az angol iskolákat, megtanultak angolul
és kasztjuk számára biztosították a tanítói alsóbb
tási hivatalokra

:;

Brahmaputra
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—

Brahui

magasabb állásokat. Sokan közülük a tanításban kiváló tanerknek bizonyultak. Mint legképzettebb és képezhetbb egyének India történetében és kultúrájában mindig kiváló szerepre vannak hivatva. Energia és szellemi adomány dolgában legkiválóbbak India Ny.-i részén a malirattók, míg Bengália B.-jai alacsonyabb nívón állanak. Dél-India B.-jai nagy számuk és szorgalmuk
által tnnek ki. Legelkelbbek Bihar és Benares
papjai. Hunter adatai szerint számuk jelenben
10"5 millió. Meglepen sok közöttük a koldus.
1864-ben Bombayban SS^/o-a az ottani B.-nak
mint koldus volt följegyezve.V. ö. Haug, Brahma
u. die B. (München 1871) Muir, Originál sanskrit
textes 1. köt. (3. kiad. London 1890) Campbell,
The etnology of India (London 1866); W. Hunter,
Imperial Gazetteer of India (6 köt., 2. kiad., London 1886); E. Senart, Les castes dans l'lndie (Pa-

rában Reményi Edét krútjában kísérte így
merkedett meg Joachimmal és Liszttel, kik

ris 1896).

1., 2., 5.

ós

;

;

Brahmaputra (Brahma
folyója és mint istenség

fia),

nagy

;

tiszteletben része-

Ázsia legnagyobb folyóinak egyike. Tibet
Ny. részében a Rákásztál ós Manzarovar tavaktól B.-ra ered, közel az Indus ós Szatledzs forrásvidékéhez. Tandzshan, Khamba, majd Szangpo
néven a Himalája láncaival párhumazosan folyik
K.-re s útja közben összeszedi az olvadó glecserek vizét. Nagyobb mellékvizei a Raka és a
Lhassza mellett elfolyó Kicsu. A Himaláját európaiaktól még nem látott szakadékban Dihong
néven töri át s csak amikor Asszam területére
lép, kezdik B.-nak nevezni. Futását Asszamban a
Khaszia hegység határozza meg. A hegyek közül kilépve a sílíságra, rengeteg törmeléket hoz
s a vizet egészen sötétbarnára festi. Hóolvadáskor, márc. közepén kezd áradni, még jobban
vízmennyisége a jún. eszések idején. Szept.-ben
legalacsonyabb a vízállása, ilyenkor Vs"^*^ leapad.
Gauhatinál középvízálláskor 1500 m. széles, 24
m. mély. Goalparán túl könyökben D.-re fordul,
számtalan szigetje és mellékága van s miután
felveszi a Tiszta folyót, beleszakad a Gangeszbe.
A Gangesz és B. óriási deltája, a mocsaras, egészségtelen Sunderband 82,600 km^ terület. A B.
egész hossza kb. 2800 km., vízgyjt területe
670,000 km*-t tesz ki. Gzhajókkal egészen az
asszami Dibrugarhig hajózható.
-,i

n

öt

Schumann figyelmébe ajánlották. Rendkívüli tehetsége már els mveiben megnyilatkozik. Egyé-

f

niségének egyik
vonása, hogy szereti a nehézségeket a körmönfont alaphangváltoztatást (modulálást) és ellenpontozást, még ott is, ahol a nép
zenéjébl merít, amit pedig gyakran tesz. Ezért
csak lassan barátkozunk meg vele, de vonzóereje azután annál nagyobb. Hol fenséges hatal:

mát érezteti,

hol komorsága terjed át lelkünkre
szendesége gyakran nyugodt kedélyességbe, olykor ártatlan dévajságba olvad át
ritmikája

—

vagy harmóniáinak egy-egy fordulata által.
Témái, formái, figurái mind Beethovennek egy
magasabb hatványa modernsége azonban nélkülözi Schumann kísérteties idegességét. Nevezetesebb mvei zongorára : nagy szonáták, opus
:

;

:

a hinduk szent tozatok

sül.

is-

;

Scherzo, op.

4.

;

Balladák op. 10.

;

vál-

kamarazenéje csaknem kivétel nélkül zenekarra : 4 szimfóniája,
akadémiai és tragikus megnyitó zenéje; népszervé tették nálunk is magyar népdalátiratai
Ungarische Tanze címen, amelyek zongorára alkalmazva a külföldön is elterjedtek énekkarra
A párkák éneke. Német Requiem, Diadalének (a
porosz-francia háború után), Rinaldo (kántáte),
Nánie dcdok legnagyobbrészt nagy érték, bensöségtl áthatott s némi dallamszópség mellett inkább a kifejezésben finomságokban mesteri
vek. B. éveken át a lippei hercegnél Detmoldban
volt karigazgató és zenetanár; 1862. Bécsbe
ment, hol a Síngakademie kartanltója lett 1864tl fogva azonban hangversenykörúton járt, közben hosszabb idt töltvén Hamburgban, míg 1869.
végleg megtelepedett Bécsben. Itt 1871—74. a
Zenekedvelök Egyesületének hangversenyeit vezette. A cambridgei egyetem 1877., a boroszlói
op. 9., 21., 23., 24.

;

;

;

:

;

m-

;

1881. tüntette ki tiszteletbeli doktori oklevéllel.
B. mvészetével szerzett nagy vagyona javát a
bécsi jótékony zeneegyesületnek hagyományozta.
Bécsben a Karlsgasse 4. számú házat, melyben elhalt, emléktáblával jelölték meg. 1899ben Meiningenben, 1908. Bécsben állítottak neki
szobrot, 1906. Berlinben B. -társaságotalapítottak,

mely mveinek kiadási jogát

is megszerezte. V.
Widníiann J., J. B. (3. kiad. 1910); Hanslick
a Neue Freie Presseben leveleit közölte Deiters,
ö.

Brahmaputra-tyúk, 1. Brahma-tyúk.
B. (2 köt., Leipzig 1897—1898) Reimann, JoBrahma szamádzs, 1. Brahmanizmus.
Brahma-tyúk v. Brahmaputra-tyúk. Indiai hannes B. (Berlin 1897); Morin, Johannes B.,
származású tyúkfajta, nagy telt és széles, csak- Erláuterung seiner bedeutendsten Werke (Franknem négyszögletes testtel. Ersen tollazott lábai furt 1897) Kalbeck életrajzi müve egyelre 2
négy ujjuak. Megkülönböztetünk világos barna nagy kötet ós a 3. kötet els fele (1910) adott
B.-ot, fehér alapon, fekete rajzokkal és sötét ki 1 köt. levelet is Alb. Dietrich, W. Altmann,
B.-ot, amely tarka szín, miként a fogoly. A B. Rich. Barth, Jul. Moser levélgyjtm., a francia
évente 120—150 tojást tojik, átlag 60 g. súllyal H. Jubert és L. Mesnard méltatásait. K. Krébs
és vöröses-sárga színnel.
1909. kiadta B. följegyzett gondolatait: Des junBrahmaveda, 1. Szanszkrit nyelv és irodalom. gen Kreisler Schatzkástlein.
Brahmini, folyó, 1. Brahmani.
Brahui, hegység, 1. Hala.
Brahminok, 1. Brahmánok.
Brahui, a dravida fajtához tartozó, BeludzsiszBrahms, Johannes, a XIX. sz. egyik legna- tánban lakó nép, mely a simahaju etiópiaiaktól
gyobb német zeneszerzje, szül. Hamburgban származik részben még most is nomád élet, ál1833 május 7., megh. Bécsben 1897 ápr. 3. Atyja lattenyészt, itt-ott földmívelö. A hegyes vinagybgs volt
kezdte igen korán a íiut ze- dékeken lakóknál divatban vannak a halottak
nére oktatni, Marxsen Altonában folytatta ki- emlékoszlopai, amelyek körül tavaszonként az
képzését. Mint jeles zongorajátszó, 20 éves ko- egész törzs összegyl. Ugyanez emlékoszlopoknál
;

;

;

;

;

'

;

;

—
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tartják az esküvöt is. A B. népe nemzetségek szerint szétoszolva él. s az utazók bátor, de békés,
»^dzett és romlatlan természetnek jellemzik ; középtermet, sötétbarna ború, széles mongol arcú,
gyér bajuszú és szakállú népfaj. Nyelvük rokon
Dél-India dravidíi nyelveivel. V. ö. Trumpp,
(irammat. üntersuchungen über d. B. (Sitzungsber. der K. bayer. Akademie, München 1880).
Braich y Pwll (ejtsd brek i puli), Lleyn-félsziget
végpontja Carnarvon walesi grófságban.
Braid (ejtsd bréd), James, angol orvos, szül. Skó:

:

ciában 1795., megh. Manchesterben 1860 márc. 25.
1841-ben rájött, hogj' valamely fényes tárgynak
hosszas nézése sajátságos álmos állapotot, az úgynevezett hipnotizmust idézi eló, s ettl fogva egészen ennek a jelenségnek tanulmányozására adta
magát, úgy hogy voltaképen ó a hipnotizmus
1. 0.) els felfedezje
ó róla is nevezte el Durand
de Gros a hipnotizmust Braidizmusiiak. Több
tudományos munkát írt a hipnotizmusról.
Braidismas ^Braid angol orvos után) a. m.
hipnotizmus.
Braidwood (ejtsd: bredvud), város Illinois amerikai állam Will coimtyjában, vasút meUett, (i9oo)
3219 lak., szénbányászattal.
Braila, az ugyaníly ne\Ti kerületnek(4310 km*),
prefekturának székhelye Romániában, a Duna
balpartján, 200 kilométernyire Bukaresttl, (i899)
li5,28é lak., akik közt sok a görög és bolgár fon:

'

;

Brakenburirh

korában megsértette a szemét atyja szíjgyártó késével, minek következtében megvakult. 1819-ben
a párisi intézetbe vétetett fel s miután kiváló
tehetségnek bizonyult, 1828.

u^^o.

késbb

osztálytanító lett.
tökéletesítje, 1. Braille-írás.

tor,

elbb

korrepeti-

a vakok írásának

Hogy a vakok egymással Írott
érintkezhessenek, Braille Louis (1. o.)
a pontírást tökéletesítette oly módon, hogy 6 pont
elhelyezésével az abc összes betit ki tudta fejezni.
Ezt az írást nevezik B.-nak. L. Vakok írása.
Braine-le-Comte (ejtsd: bren lö coHt), város Hainaut belga tartományban, a Brainette partján,
vasút mellett, 49oo) 8935 lak., szöviparral, kBraille-iráfi.

nyelven

is

bányákkal.

Brainerd

(^tsd: brenerd),

város Minnesota ame-

rikai állam Crow Wing countyjában, a Missziszszippi partján, vasút mellett, (i9oo) 7524 lak., vas-

mhelyekkel, gabona- és fakereskedéssel.
Brain-repesztpor (ejtsd: bren). glicerin és

úti

kloratpor keveréke, fekete plasztikus massza;
könnyen meggyulad s nyugodtan elég, azonban
ütésre, lökésre könnyen robban.
Braintree (eijt«d: brentn), 1. város Essex angol
grófságban, 18 km.-re Chelmsfordtl, (i9oi) 5330
lak., pamut- ós selyemkelmeszövéssel.
2. B.,

—

város

Massachusetts amerikai állam Norfolk
countj-jában, 16 km.-njrire Bostontól, vasút mellett, (1900) 5981 lak., többféle, különösen cipgyá-

kikötvel (1883-ig szabaci kiköt) és dokkok- rakkal.
kal Románia gabonájának (búza, kukorica, árpa)
Braise (franc. ejtsd brés), ersen fszerezett húsegyik
kiviteli piaca (150—180 millió korona leves marha- és tyükhúsból, melyet hagymával és
tos

,

;

:

f

értékben), osztr. magyar konzulátussal. B. rendesen épült : vannak jól kövezett utcái, két fával beültetett boulevardja, nagy nyilvános kertje a Dunára való kilátással és egy kisebb a városban :
számos temploma, köztük egy szép görög-keleti
és egj' katolikus, 1906. leleplezett Traján-szobor,
gimnáziuma és felsbb lányiskolája. Egykor ers

várának ma semmi nyoma. Közelében, szép parkban, Kisszelev orosz generális által fölállított emlékszobor áll. 5 km.-nyire van a jódtartalmú iszap-

fürd Lacul

zöldséggel együtt

fznek

á la braise készíteni

:

halat

m. azt

vagy szárnyast

bor v.
citromlé keverékével különböz húsokkal együtt,
zárt edényben abálni.
Braith. Anton. német fest, szül. Biberachban

1836 szept.

2.,

a.

megh. 1905 jan.

ily húslével,

3.

Szülvárosában

Pflugnak, Münchenben Pilotynak volt tanítványa,
sokat utazott. Kezdettl fogva állatfestéssel foglalkozott és leginkább Troyon hatása alatt modem
irányban fejldött. Mvei nagyrészt szülvárosának múzeumaiban láthatok, a berlini Nationalgalerieben Derült reggel (1886), a müncheni Pinakothekben A parasztasszony kedvencei (1891)

sarat, amellyel villamos vasút köti
Dnnagözhajózási társaság, az Osztrák
Lloyd, a Meesagerios maritimes, a Praissinet
et Co., az orosz gzhajó-társaság hajói rende- c. képei.
Brajakovo brdo, adók. Zágráb vm. károlyvásen járnak B.-ba. A XVIII. sz. török háborúiban az oroszok többször ostromolták 1770. föl is rosi j.-ban, (i9oo) 984 horvát-szerb lak. u. p. Netégették. 1774-ben a törökök visszakapták és ers retic, u. t. Károlyváros.
várral látták el. 1828-ban az oroszok újra elfogBrake, város Oldenburgban, az alsó Weeer balpartján, vasút mellett, (1905) 5171 lak., hajóépítéslalták.
Brailas Péter Armeni, újkori görög filozófus sel, kötél gyártással és vitorlaszövéssel; élénk
és diplomata, szül. 1812. Korfuban, megh. 1884. kereskedéssel, különösen angol szénnel, fával és
Londonban. Olaszországban és Parisban tanulta a gabonával. 1905-ben érkezett 339 tengeri hajó
fllozóílát 8 jogot a korfui akadémián a fllozófla ta- 297,571 t. tartalommal és távozott 272, 49,814 t.
nára volt, majd külügyminiszter Athénben 1865., tartalommal.
Brakel, város Minden porosz kerület Höxter
1867 óta pedig görög követ Londonban, Berlinben,
Parisban Konstantinápolyban és Szent -Péter- (ettl 19 km.-nj-ire) j.-ban, a Nethe ós vasút melvárott. Shelling és Cousin hatása alatt állott.
lett, (1905) 3646' lak., cukor-, szivargyártással, fmüvei Az alapeszmék eredetérl Az elméleti s rószmalommal közelében vas- és kéntartalmú
ásványvízforrással.
gyakorlati ftlozófla elemei A filozófia története
Brakenburgh, Richárd, hollandi fest, szüL
Istenrl s a lélekrl. Némelyiket francia s angol
Haarlemben 1650., megh. 1702 dec. 28. Adriáén
nyelvre is fordították.
Braille (ejtsd: brtiiy), Louis, a párisi vakok inté- van Óstadenak és Hendrik Mommersnek volt tazetének tanítója, szül. 1806 jan. 4. Coup\Tayban, nítványa. 1687-ig Leeuwardenben, azután HaarFranciaországban, megh. 1852 jan. 6. Három éves lemben élt. Képei nagy számmal maradtak reánk
:

össze.

A

;

;

:

F

;

;

:

;

;

-
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Brambach

értékre nézve különbözk. A legjobbakat anekdo- rint a Szt. Péter templom görög keresztalakú,
Íz egészséges humor tünteti ki. Jók és jel- szigorúan központi elrendezés épület lett volna,
legzetesek a budapesti Szépmvészeti Múzeumban középen óriási, a keresztszárak közt 4 kisebb kulev képei Mikulás ünnepe Korcsma belseje, de polával, a keresztszárak közé toldott négyzefleg a Pünkösdi ünnep.
tek sarkain egy-egy toronnyal (1. az ábrát). B.
Brakna (arabul: Barakná), arabokkal (Béni haláláig a fkupola 4 pillére és a déli kereszt
Hasszán) és négerekkel kevert berber néptörzs Afrika DNy.-i részén, az alsó Szenegál és az Adrar
tikus

;

:

közti területen.

Brakteátok,

Nomád
1.

életet

él.

Bracteati.

Bráma, 1. Brahmanizmus.
Bramah, JosepJi, angol technikus, szül.

Stains-

megh. Londonban 1814
dec. 9. Ismeretessé lett hidraulikus sajtójának (1.
0.) feltalálásával, melyet Description and Account
of a New Press, operating by thy action of Water,
on the Principle of the Hydrostatic Paradox (Nicholson Joum. vol. I. 1797) c. mvében leírt.
Bramah-sajtó, 1. Hidraulikus sajtó.
borough-ban 1749 ápr.

2.,

Bramante, Donato d'Angelo, olasz építész és
fest, szül. valószínleg Monte-Asdrualdóban,Urbino mellett 1444 táján, megh. 1514 márc. 11. Eredetileg festnek készült ós Urbinóban Pra Carnovale és talán Piero della Prancescának is ta
nítványa volt, de utóbb Luciano da Laurana, az
urbinói hercegi palota építészének vezetése alatt
is foglalkozott. Lombardiában is,
hova 1477 eltt költözött, els sorban mint fest
dolgozott. Fönnmaradt festészeti müvei közül
a legkiválóbbak a milanói Casa Panigaroliban
festett nagyszabású freskói (ma a milanói Breraképtárban). Már 1479 óta azonban mint építész
is míiködik a milanói S. Maria pr. S. Satiro templomon, fölépíti annak 8-szög, kupolás sekrestyéjét, Milanóban az els tiszta renaissance -müvet,
sajátos módon, távlati fortéllyal képezi ki magának a templomnak belsejét. 1492—98. építi a

építészettel

A

Szt.

Péter templom eredeti alaprajza.

szár egy része készült el. Mködésével, kivált a
Szt. Péter templom tervével, mely az olasz renaissance
gondolatát testesíti meg, B. a XVL sz.
olasz építészet monumentális stílusának megalapítója és az egész újkori építészet fejldésére
óriási befolyást gyakorolt. V. ö. Geymüller, Die

f

ursprünglichen Entwürfe f. St. Péter in Rom
(Wien— Paris 1875—80); Carotti, Le opere di
milanói S. Maria della Grazié kupoláját és Leonardo, B. e Raffaello (Milano 1905).
Bramantino, tkp. Bartolommeo Suardi, olasz
szentélyrészét, 1497. az abbiategrassói Sta Maria nuova templom homlokzatát, majd a pá- építész és fest, szül. 1570 körül Milanóban,
viai S. Maria di Canepanova templomot. Mind- megh. 1536. u. o. A festészetet Butinonenál taezek a mvek a sajátos lombardiai építészet nulta, az építészetben Bramante volt mestere,
hatásán kívül Alberti Leone Battista ers be- akitl nevét is nyerte (B. a. m. kis Bramante).
folyásáról is tanúskodnak, de mindjobban ér- Bramante ós Leonardo távozta után (1499)
vényre jut bennük B. újító, korszakalkotó mvé- a milanói mvészet vezet egyénisége, 1525. a
szete, mely a lombard építészet további sorsára Sforzák udvari építésze és festje lett. A XVI. sz.
els negyedében a Leonardo-utánzókkal szemben
is dönt befolyást gyakorolt, de különösen Rómában fejldhetett ki, hova B. 1499- költözött. Els a régi helyi hagyományokat képviseli a milanói
nagyobb
itt a S. Pietro in Montorio temp- festészetben. 1508-ban Rómában dolgozott. Leglom melletti híres kerek templomocska (tempi- kiválóbb festményei a milanói Ambrosianában
etto, 1502), melyen teljes következetességgel ér- lév Madonna Szt. Mihállyal, a Madonnát ós Szt.
vényesítette a központi elrendezést, a XV. sz. dús Mártont ábrázoló freskói a Brérában, s a Szt.
dekorációját mellz, tisztán építészeti koncep- Domonkos legendáját ábrázoló falfestmények a
ciót, az antik mvészet formáinak komoly érté- S. Maria delle Grazia kolostor udvarán, ugyana S. Maria della Pace csak Milanóban. Mint építésznek
a Trikesítését. További mvei
kolostor udvara (1504), a Palazzo di San Biagio, vulzi családnak 1518—19. a milanói S. Nazzaa S. Maria del Popolo templom szentélyének újjá- rohoz hozzáépített sírkápolnája.
Bramarbas a. m. nevetséges szájhös, henépítése (1505—09) Rómában és a Casa Santa Loretóban (1519). B. legnagyobbszerü mvei azon- ceg.
ban n. Július pápa szolgálatában keletkeztek:
Brambach, Wilhelm, zenetörtónetíró és filolóa vatikáni palota újjáépítése 1505. indult meg és gus, szül. 1841 dec. 17. Bonnban. Elbb a klaszB.-tólvaló a Cortile di S. Damaso, a loggiákkal, szika-fllológia tanára volt a freiburgi (Baden)
a Cortile del Belvedere és a Giardino della Pigna, egyetemen 1872. a karlsruhei udvari köny\'^tár
az azt lezáró hatalmas fülkével. B. tervezte a igazgatója lett, mely tisztét 1904-ig viselte. A
XI. sz. zenéjére nézve sok értékes monográrégi Szt. Péter templom helyén az újnak építését
(alapkletétel 1506 ápr. 18). B. eredeti terve sze- fiát írt. Fbb müvei Das Tonsystem und die Ton-

mve

:

fmve

:

;

X—

•

;
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BrAnosIcs

arten des christlichen Abendlandes ira Mittelalter
(Leipzii? 1881) Die Musikliteratur des Mittelalters

cysták a nyakon lév tiszta folyadékkal telt hólyagok, melyek a kopoltyúivek maradékából fej(1888); HermanniContracti Muüica (1884); Die ldtek ki rendesen már születéskor megvannak.
Reichenauer iMosiksohule (1888) Gregorianisch- L. Cysta.
;

;

;

Brancbíopoda (állat), a levéllábú rákok
(Phyllopoda) egyik alrendje. Ide tartozik többek
Brambauer, község Arnsberg porosz kerület között a Branchipus, a sófóreg (Artemia) és a
Dortmund j.-ban, (i905) 6316 lak., agyagiparral és páncélos kopoltyulábú rák (Apus). L. Levéllábú
szénbányákkal.
rákok.
Brambáns báró, álnév, 1. Szenkovszkij
Brancbiosanras (paiaeont.), az amphibiák
Bramfeld, község Sehleswig porosz kemlet (kétéltek) osztályába tartozó kihalt stegocephala
Stoi-mam j.-ban, (1905) 2161 lak., sörgyártással; rendnek egyik neme. A ma él kétéltek ós hüllk
konyhakertészettel.
sének tekinthet, mert még mindkett sajátsáLösung der Streitfrage (1895,

Biblioirraphische
kiad. 1901).

Braminok,

Brampton

1.

2.

Brahmánok.

gait egyesítik.

város Cumberland
:mgol grófságban, 14 km.-nyire Carlisle-tl az
(ejtsd.-

bremptn), 1.

Brancliiostoiua (Ampliioxas) lanceolatos (állat), 1. Lándzsahalacska.
Brancliipas, a kopoltjrulábú rákok (Bran-

irthing mellett, (i9oi) 4608 lak., parautiparral,
szénbányászattal, közelében Lanercost apátság chiopoda) alrendjének egyik neme, halforma,
festi romjaival.— 2. B., város Derby angol gróf- izeit, páncélnélküli testtel, ölelkké módosult máságban.ö km.-nyire Chesterfleldtl, (i9oi) 2698 lak., sodik csáppárral, levélforma, karélyos lábakkal.
komlótermeléssel, vasiparral.— 3. B., Peel grófság Édesvizeket lakó fajai kora tavasszal jelennek
székhelye Ontario kanadai tartományban az Eta- meg és hazánkban is gyakoriak hazánkban 9
bicoke és vasút mellett, (i9oi) 2748 lak.
fajuk él. V. ö. Daday J., A magyarországi B.
Bramsche, község Osnabrück (ettl 16 km.- fajok átnézete (Math. term.-tud közi., 23. köt., 3.
njrire) porosz kerület Bersenbrück j.-ban, a Haase szám, 1889—90, 2. tábla).
és vasút mellett, (i905) 3345 lak., fonó- és szövBranchit (ásv.), az ozokeríthez közel álló földi
ipari-al.
gyanta. Toscana (Monté Vaso barnaszén-telepéBramsnásvig, Isefjord D.-i része a dán Seeland ben) a lelhelye.
szigeten, a dán haditengerészet torpedóhajó-álloBranchiara (állat), az evezlábú rákok (Co;

mása.

pepoda) rendjének egyik alrendje. Halakon élsBramstedt, község Schleswig-Holstein porosz köd, kis termet rákocskák tartoznak ide. Egyetkerület Segeberg j.-ban, 65 km.-nyire Kiéitl a len családjuk a Haltetü-félék (Argulidae). L.
Bramau és vasút mellett, fi905) 2836 lak., enyv-, Haltetü.
kolbászkészítéssel, szarvasmarha-tenyésztéssel és
Branchos (gör., a. m. berekedt szavú), a régi
kereskedéssel. Itt született Leopold v. Stolberg görögöknél a kisázsiai Miletos mellett fekv
költ és Schnmacher csillagász.
Didymoi (1. o.) ne^^ Apollon-szentélynek mitiBrana, apátság, 1. Barana.
kus, jóstehetségü alapítója. A tle alapított jós"RTdCíca^Ascanio, olasz álIamféríiú,szül.Nápoly- helynek oly nagy híre volt, mint a delphiinek.
ban 1840., megh. 1903 nuirc. 6. Elször Le credit Papjait az alapító neve után branchidák-nak
et la banque Internationale (Paris 1867) c mun- hittak. A papok Xerxesnek hadjárata alkalmával
kájával keltett ügyeimet. Mint a kamara tagja önszántukból a templom kincseit kiszolgáltatták
(1870 óta) növelte tekintélyét. 1891—92. és 1900— és Perzsia belsejében települtek le. Ez árulásu1901-ig a közmunkák minisztere volt, 1896 98. kért N. Sándor utódjaikat megölette.
pedig pénzügyminiszter.
Branchns a. m. kopoltyú v. kopoltyúív, 1.
Brancardier (franc), a brancard, hordóágy Kopoltyúív.
szótól, a. m. betegviv, sebesülthordó.
Branco, a Rio Negro 700 km.-nyire hosszú
Branche (franc, ejtsd bráns) a. m. ág, üzletág, mellékfolyója Dél-Amerikában.
szakma továbbá fegyvernem.
Branco van (Brincoveanu), romániai (oláh)
Branchia (gör.) a. m. kopoltyú (1. o.).
hoszpodár-család, mely régente Bassaraba, 1600
Branchíalis az, ami a branchusokhoz, a ko- óta pedig Brancoveni birtokáról nevezte magát
poltyúkhoz V. kopoltyúivekhoz tartozik.
B.-nak. Tagjai közül Konstantin, Kantakuzeno
Branchiata (áiut), az állandóan vagy életük- Serbán fejedelem unokaöccse 1688 nov. felcsapott
nek bizonyos szakán kopoltj-úkkal lélegz gerin- hoszpodámak, mely állásban a törököket ttimoces állatok gjnijtöneve
idetartoznak a halak és gatta a császáriak ellen és 1690. Thököly Imrének
a kétéltek. A B.-kkal szemben a többi gerincese- is segédkezett az erdélyi trón visszafoglalásában
ket Abrinichiata néven egyesítik.
Thököly bukása után azonban semleges állásBranchidák, 1. Branchos és Didiffnoi.
pontra helyezkedett, araiért I. Lipót neki 1695.
Braiicliiobdellidae(áUM), apiócafélék ("JTü- német birodalmi fejedelmi címet adományozott.
"dinea) egyik családja, melyre jellemz, hogy Midn Nagy Péter cár a töröknek 1696. ós 1711.
sak egy tapadókorongja van testének hátsó ré- hadat izent, B. szintén kardot rántott és orosz seszén ormánya nincs, ehelyett 2 állkapcsa van. géllyel Oláhország felszabadításához fogott. Ámde

—

:

:

;

:

Legismertebb faja a közönségéé folyami rák ko- a törökök 1714. húsvétkor Bukarestben elfogták
poltyúin és testének felületén élsköd ráknadály ós Konstantinápolyban négy fiával együtt lefejezték. V. ö. Jorga, Geschiehte Rumániens. II.
(B. astaci Odier) 12 mm. hosszú.
Brancbiogen az, ami á branchusokból, a
Bráncsics, Blagoje. szerb író, szül. IStK). Pékopoltyúkból v. kopoltjniivekbl keletkezett. B. terré vén (Bács vm.). Jelenleg az újvidéki szerb
;

—

—

Brancsik
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írta Derra Gy. nev
gimnázium nyiig. tanára.
tanártársával a legkimerítöbb szerb-magyar és
magyar-szerb szótárt 2 kötetben s a M. Tud. Akad.
és a közokt. miniszt. támogatásával adta ki 1889.
és 1894. Újvidéken. Vannak szerb tanulmányai
Petfirl (Letojns 202—3) és sikerült fordításai
költeményeibl (1908. egy egész sorozatot tett

Brandenburg;

kastélyával, amelyben 11. Rudolf idnkint tartózkodott.
2. B. an der Adler (csehül Brandys
nad Orlici},yáTOS Hohenmauth cseh ker. kapitányságban, vasút mellett, (i9oo) 1118 lak., vára, melynek romjai máig is láthatók, a morva testvérek
fhelye volt püspöküknek, Comeniusnak emlékét

—

:

;

egy szobor

hirdeti.

Brandeln, régi német kártyajáték, melyet
Brancsik Károly, zoológus, szül. Óbeszter- piquet kártyával játszanak, de nyolcasok nélkül.
czén, Trencsén vmegyében 1842 márc. 13., egye- Négyen játszák, hárman egy ellen minden játétemi tanulmányait Bécsben, Prágában, Grácban kos 7 kártyát kap. A lapok értéke rendes, csupán
végezte s már mint tanuló több botanikai tanul- a felvev által választott adut bbe és hetes üti
mányt közölt az Oesterreichische Bot. Zeitschrift- a többi lapot. Színre szint kell adni, ha van. Három
ben. 1873-ban Beczkón körorvos, két év múlva ütés bemondása a Brandele, ha nincs ütés, ez a
Trencsónben járásorvos lett. Ugyanitt 1878. meg- Bettii, minden ütés a Mord.
választották a vármegye forvosának s ezt az
Brandenburg, 1. Poroszország egyik tartomáállást máig is betölti. 1877-ben megalkotta a tren- nya Hannover, a szász tartomány, Anhalt hercegcséni természettudományi egyesületet, melynek ség, Szilézia, Posen, Nyugat-Poroszország, Poelnökévé választották. Munkái fkép ennek az meránia tartományok és Mecklenburg között. Teegyesületnek az évkönyveiben jelentek meg de rülete 39,842 km^. 1816-ban alakították B. haírt külföldi tudományos folyóiratokba is, vala- tárgrófság Mittelmark, Ukermark, Prignitz nev
mint a Magy. Tud. Akadémia Értesítjébe Tren- részeibl, Neumark nagyobb részébl, továbbá
csén vármegye molluszkáiról. Önállóan megjelent Szilézia, Posen és a szász tartomány néhány rémüve Die Káfer der Steiermark (1871). Rovar-, szébl. B. az ószaknémet alföldön terül el É.-i és
csiga- és kagylógyüjtemónyével csak kevés ma- D.-i részében egy-egy földhát vonul rajta végig,
gánember gyjteménye vetekedhetik.
középs részében sík terlet alacsony dombokkal
Brand, 1. bányaváros Drezda szászországi ke- váltakozik. Az É.-i földhát széles rajta sok a tó,
rület Freiberg (ettl 5 km.-nyire) j.-ban, a Münz- legnagyobb magasságát a mecklenburgi határon
bach és vasút mellett, (i905) 3288 lak., bútor- és a Pritzwalkban (125 m.) éri el. A D.-i, amely Potsszivargyártással, gözfrésszel, ezüst- és ólomérc- dam kerületben Flaming nevet visel, Belzig melbányászattal.— 2. B., község Aachen (ettl 6 km.- lett a Hagelbergben (201 m.) kulminál. A földnyire) porosz kerületben és j.-ban, vasút mellett, hátakon diluviális, a síkságon alluviális rétegek
a túlnyomóak; rajtuk számos a magasabb É.-ról
(1905) 3842 lak., szeszgyártással, kbányával és
mészégetvel.
ered vándork. Régibb kzetek csak sporadikusan fordulnak el kagylómész Rüdersdorfnál,
Brand Mihály, zenekölt, 1. Mosonyi.
ksó Sperenbergnél stb. A folyók az Bibe ós az
Brand, 1. Henry, sir, 1. Hampden.
Oder vízkörnyékéhez tartoznak. Az Bibe fölveszi
2. B., Jan Hendrik, az Oranje köztársaság
elnöke, szül. Fokvárosban 1833., megh. u. o. 1888 a Havelt, a Spree, Nuthe, Pláne ós Rhinnel
az
júl. 15. 1866
88-ig öt ízben választották a köz- Oder a Bobért, Lausitzi Neissót, Warthét és a
közzé).

;

;

:

:

;

;

:

;

—

társaság elnökének. 1876-ban a londoni kongreszszuson a délafrikai államok konföderációja ellen
nyilatkozott, mire a terv dugába dlt.
Brandan (Brendanus), alapítója és els apátja
a Cluain Fearta (most Clonfert) kolostornak, szül.
az V. sz. vége felé Traleeben, megh. 587 (577 ?)
máj. 16-án Annaghdowban. A középkori mondavilág egy kalandos tengeri út hsévé avatta,
amely alkalommal egy szigetcsoporton megtalálta volna a paradicsomot és a poklot. A csodás
Brendan-szigeteket még a XVI. sz.-ban is kereste
egy spanyol expedíció az Atlanti-óceán északi
részén s csak az újabb idben hagyták el azokat
a térképekrl. A legenda valószínleg ír hajósmesén alapszik. A legenda legrégibb leírása laXI. sz.-ból (kiadta
tinul Navigatio BrendaniaX
Juhinál ós Schröder 1871) ó-francia szöv. a XII.
sz.-ból (kiadta Michel, Paris 1878 és Wahlund,
Upsala 1900) ó-veneziai szöv. (kiadta Novati,
Bergamo 1893) angol szöv. (kiadta Wright, London 1844) németalföldi szöv. (kiadta Blommaert,
;

;

;

;

Gént 1838).
Brandeis (csehül Brandys). 1. B. an der Elhe
(csehül Brandys nad Labem), város Karolinen:

Netzét. A felszín sík volta miatt könny volt a
csatornaépítés jelentékenyebb csatornák a Finow és az Oder-Spree-csatorna, amelyek az Elbét
az Oderhez csatolják és a most épülben lev
Teltowi-csatorna. A számos kisebb tó (mintegy
600), leginkább az É.-i és középs részeken terül
:

;

el az Uker, a Grimnitz, a Schwielow, a Müggel,
a Schwielug a legjelentékenyebbek. Az éghajlat mérsékelt, de változó. Az évi esömennyiség
50—60 cm.
A lakosok száma Berlin nélkül az 1910-iki
összeírás szerint 4.093,007 esik 1 km*-re 103. A
túlnyomó nagy többség német csak a Lausitzban
vannak vendek, mintegy 40,000. Az egész tartomány földjébl 45-470 szántó és kert, 10-37o rét,
2-9«/o legel és 32-40/0 erdség Az 1907. évi termés volt 98,069 t. búza, 861,316 t. rozs, 161,457
t. árpa, 493,693 t. zab, 4.118,102 t. burgonya és
végi 1.579,155 kg.
1.409,137 t. réti széna
;

;

;

dohánylevél. Termelnek ezenkívül cukorrépát,
komlót, kendert, lent és kevés szUt a Havelvölgy D.-i részében. Az állatállomány az 1907-ki
összeírás szerint
356,319 ló, 900,315 szarvasmarha, 651,338 juh, 1.271,560 sertés és 236,676
kecske. Mesterséges halastavak szintén vannak a
:

thal cseh ker. kapitányságban, az Bibe balpartján,
vasút mellett, (1900) 4144 lak., sör- és malomipar- tartományban. A bányászat egj^edüli jelentékeral, gazdasági gépgyárral.Lajos Szalvátor fherceg nyebb ága a barnaszónbányászat 1906. 14 millió
;
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603,164 t. 27-5 mülió márka értékben. Az ipar celnek, ennek halála után pedig Zsigmondnak vált
középpontja Berlin (1. o.); a tartomány többi ré- birtokává. Zsigmond azonban adósságai miatt
szeiben jelentsebb a gyapjúfonás és szövés az 1388. rokonának, Jodoknak zálogba adta, aki a
alsó-lausitzi környékben, különösen Kottbusban, Nordmarkot a német lovagrendnek eladta. Jodok
a vászonszövés Sorau járásban, a cukorgyártás halála után pedig Zsigmond császár 1411 júl. 8-án
(1906/7. 837,740 mm.), gépgyártás, üveggyártás Budán kelt okiratában VI. Frigj'es nürnbergi vár(Barutli), dohánygyártás (Schwedt), optikai esz- grófot, a Hohenzolleni-házból, B. kormányzójává
közök készítése (Rathenow), téglaégetés a Havel és kapitányává nevezte ki, ráruházván az órgrómellékein, sörgyártás (1906. 512 sörfözöben fok minden hatalmát, kivéve a választófejede7.533,000 hl.) és szeszégetés (1906/7. 661 éget- lemséget: 1415 ápr.30. azonban Frigyes ezt is megben 552,516 hl. alkohol). A tartomány BerÜntl kapta azzal a kikötéssel, hog>- azt a császár 400,000
eltekintve két kerületre oszlik ezek Potsdam 20 arany forinton visszaválthatja. 1417-ben Zsige.s FrankftiTt 22 járással. B. egj'es részeinek régi
mond a konstanzi zsinaton választófejedelemmé
elnevezéseibl még fenmaradt ükermark, amely avatta VJ. Frigyest, ki mint B-i választófejePrenzlau, Angermtinde és Templin járásokat fog- delem I. Frigyesnek nevezte magát. I. Frigyes
lalja magában, Neumark az Odertl K.-re es utódai: II. Fiigyes {léiO— 70), aki számos várész és Alsó-Lausitz. Frankfurt kerület D.-i része. rost, köztük Berlint is alávetette hatahnának, az
V. ö. Zache. Die Landschaften d. Frovinz B. Altmarkot és 1467. Lausitz egy részét megsze(Stuttgart 1904)
Veröflentlichungen d. Vereins rezte. Albrecht Achilles {l. o., 1470-86), Hunyadi
f. Gesch. d. Mark B. (Leipzig 1904 stb ).
Mátyás királyunk ellenfeleivel tartott, 1473. peTörténete. Tacitus idejében B. lakói a ger- dig kiadta a HohenzoUem-család házi törvényét.
mán semnonok voltak, akiket a népvándorlás János Cúero (1486 99) után /. Joachim kökorában szláv népek váltottak föl a lutizi, he- vetkezett (1499—1585). A vaskezú //. Joachim
velli és obotriti törzseket e szláv népeket Hen- (1535
71) áttért a lutheránus hitre és behozta
rik császár 928. az Élbe mellett leg^^zvén, elfog- a reformációt (1539). Követte fia, János György
lalta Brennaburg városukat, 931. pedig az É.-i (1571—98), a titkos tanács alapítója és unokája,
Nordmai-k határgrófságot alapította. (L. Gero Joachim Frigyes (1598—1608), majd ennek fia
rgróf.) Nagj- Ottó Havelberg és B. püspökségek- János Zsigmond (1608 19), aki a református
nek vetette meg alapját. 983-ban azonban a ven- hitre tért, 1618. neje révén porosz herceg lett
dek fölkelése a német hatalomnak és vele együtt és a Rajna mellékén Kle vet is megszerezte. György
a kereszténységnek egyidre véget vetett. Csak Vilmos (1620—40) szerencsétien uralmat vitt
midn 1 1 34. Medve Albert kapta meg B.-ot V. Lothar és országa a 30 éves háború folyamán sokat szencsászártól, sznt meg újra a szláv uralom. Medve vedett. Leányát Katalint, Bethlen Gáborhoz adta
Albert B.-ot székhelyévé tette s fölvette 1150. a B. nül (I. Brandenburgi Katalin). Utóda, Frigyes
örgrófja címet és B.-ot németekkel gyarmatosí- Vilmos (1640—88) a «Nagy Választófej edelemi)
totta. Mimkáját utódai I. és II. Ottó és II. Albrecht jelzre szerzett jogcímet (L o.)é8 az ö uralma alatt
folytatták. Utóbbi a dánokat is É.-nak szorította. olvadt össze B. története Poroszország történetéAlbrecht fiai III. Ottó és I. János megszerezték vel 0- 0-)Irodalom. Bacbiioiz. Versnch einer Oeschichte der ChurTeltovot a vendektl, az ükennarkot pedig a
mark B., Berlin 1760—75, 6 köt.; Voss és Stinmiiig, Vorpomerániaiaktól. 1260-ban a Neumarkot csatol- geschichtliche Altertmer aus der Mark B., B. 1886 Broták B.-hoz. János Ukermarkra való jogát még 8ien, Gescbichte der Mark B. im Mittelalter. Leipzig 1887
jobban megersítette, nül vévén pomerániai P.Voig:t, Gteschicbte des brandeDburgiscb-preassischenSuats.
3. kiad. Berlin 1878
Bemer. Geschichte des prenssischen
Hedviget. Ottó pedig a cseh hercegasazonynak, Staats, 8. kiad. München 1896. 2 köt.; Riedel, Die Mark
Beatrixnak kezével együtt Felsö-Lausitzot sze- B. im Jahr 1250, Berlin 1831—32, 2 köt. n. a., Codex
rezte meg. A két testvér végül 1250. vétel út- diplomaticns Brandenbnrgengis, a. o. 1839—66, 35 köt, és
Heidemann, Die Reformation in der Mark B,,
1 pótköt.
ján a Lebus-i püspökség fölött való fenhatóságot n. 0. 1889; Berghaas, Handbach der Mark B., B. 1863—56.
is megszerezte. 1258-ban megosztozkodtak bir3 köt. Pontane, Wanderangen dnrch die Mark B.. ój kiad
tokaikon, c^ak B. város, továbbá B. és Havelbsrg Berlin 1906. 4 köt. Trinins, Márkische Streitza^e. 2 kiad.
1884
Bergau. Inventur der Bau- und Knnst87, 8 köt.
püspökség maradt meg közös birtoknak. I. János denkmSler
Márkische Korin der Frovinz B., Berlin 1886
a Stendali, III. Ottó pedig a Salzwedeli askanl schangen. u. o. 1841 86, 19 köt. Forschungen lar branágnak vált alapítójává. Utódaik 1269. megszerez- denborgischen und prenraischen Geschichte, Leipzig 1888
Brandenburgia, havi folyóirat, Berlin 1892 ota.
s kOv.
ték a Pomerania parva (Pomerellen) fölött való
hbéruraságot, 1291. Ijandsberget, 1-303. pedig
2. B.-i püspökség, amelyet 949. 1. Ottó alapított,
Alsó-Lausitzot. A két ág összes birtokait Valde- de 983. már a vendek megsemmisítették. 1153.
;

:

:

—

:

—

;

—

:

:

:

:

:

:

:

:

;

—

:

—

;

;

:

már (1309—19) egyesítette újra. 1320. azonban
az Askani -dinasztia kihalt és ekkor Bajor Lajos
B.-ot 1323. íiának, id. Lajosnak adományozta
(1323—51). A Wittelsbaoh -család uralma alatt
B.-ot polgárháború dúlta. Végre is Lajos 1351.
B.-ot testvérének, római Lajosnak engedte át,
kinek uralma alatt 1356. B. IV. Károly császárnak Arany bullája értelmében választó- fejedelemséggé lett. 1.365-ben «rest» Ottó lett az uralkodó, akitl 1373. FV. Károly császár egész B.-ot
500,000 arany forintért a Luxemburgi-család számára megvette. B. most elóbb Károly fiának, Ven-

Medve Albert helyreállította. 1544 ben, midn
Jagow Mátyás püspök lutheránus lett, végleg megsznt. V. ö. Gerken. Ausführliche Stiftshistorie
v. B. (Wolfenberg 1766).
3. B. (a szláv Brennaburg v. Brendanburg), város

Potsdam kerületben, amelytl

B.

rgrófság

kapta a nevét, a Havel mindkét partján, (191 o) 53,595
lak., posztó- és selyemszövkkel, jelentékeny kosárfonással, vasöntövel, kerékpár-, kalap, szivar-,
téglagyártással, malmokkal .halászattal és virágzó
kertészettel. A várost a Havel két ré8zre,Alt- és Neustadtra osztja,melyhez járni a Havel szigetén fekA'

.
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Dom V. Burg B. község. Jelentékeny épületei a
Katalin-templom, a XIV. és XV. sz.-ból, a székesegyház, érdekes misemondóruha-gyüjteménnyel,
a városház és eltte az 5"6 m. magas Roland-oszlop. A város mellett lev dombon .30 m. magas
oszlop áll az 1864— 71-ig elesett B.-i harcosok emlékére. Brennaburg várát I. Henrik 928. foglalta
el a hevellektl. N. Ottó 949. itt püspökséget alapított, amelyet a vendek 983. földúltak, de Medve
Albert 1153. újra fölállította. B. utolsó kat. püspöke Jagow Mátyás volt, aki a protestáns
vallásra tért át. A 30 éves háborúban B. a dánoktól, császáriaktól és svédektl sokat szenvedett.
1848 nov. 27-tl kezdve dec. 5. itt tartotta üléseit a porosz nemzetgylés. V. ö. Jork, B. in der
:

Vergangenheit

u.

Brandenburg,
szül.

1868

júl. 31.

Gegenwart

;

és öccsét, Bethlen Istvánt meg 12 tanácsost rendelt melléje kormányzósága idejére. B. férje halála után alig egy pár hétig maradhatott a trónon.

1631-ben Erdélybl Magyarországba költözött.
1633-ban a bécsi udvar pártfogása alatt áttért a
kat. hitre, 1639-ben Ferenc Károly szász-lauenburgi herceg felesége lett. V. ö. Ötvös Ágost, B. K.
erdélyi fejedelemsége (Akad. Értek. 1861) Krones
értek, a Zeitschrift für. allgem. Gesch. 1884-ik
;

évf.-ban.

1. M'ich, porosz történetíró,
Stralsundban. 1894 óta Lipcsé-

;

im Reiche (Dresden 1896)

;

Brandes

Kassán még ugyanazon év május 24. a gyulafehérvári országgylés a gyermektelen fejedelem utódjául választotta meg. Férje nagyon szerette 8 végrendeletében nagy vagyont hagyott rá

(B. 1880).

ben mködik mint egyetemi tanár. Munkái:
König Siegmund und Kurfürst Friedrich I. von
Brandenburg (Berlin 1891) Die Gefangennahme
Herzog Heinrichs von Braunschweig durch den
Schmalkaldischen Bund (Leipzig 1894); Herzog
Heinrich der Fromme von Sachsen und die Religionsparteien

-
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(1.

Brandenburg-Jagerndorf, 1. Jagerndorf.
Brandenburg- Kulmbach, 1. Kulmbach.
Brandenburg-Schwedt, 1. Schwedt.
Brandes, 1. Edvard Cohen, dán író, B. Georg
0.) fitestvére, szül. Kopenhágában 1847 okt. 21.

jobbára jól sikerült színmveket, mink Lagemidler; Gyngende Gi'und et Besög; Bn Porlovelse Bt Brud Kjonlighed Under Loven. B.
tagja a folkethingnek és a radikális ellenzékhez tartozik. Radikális szellem En Politiker
Moritz c. regénye, valamint Fra 85 tíl 91 c politikai
Irt

:

;

:

;

von Sachsen (Leipzig 1898, 1 köt.); Politische irata is.
Korrespondenzdes Herzogs und Kurfürsten Moritz
2. B., Georg Cohen Morris, áéíniToá.-töTténész
von Sachsen (u. o., 2. köt. 1900—1904) Friedrich és esztétikus, szül. Kopenhágában 1842 febr. 4.
Wilhelms IV. Briefwechsel mit Ludolf v. Camp- Eleinte jogot, majd bölcsészetet és esztétikát tahausen (Berlin 1906). Herre és Hilliger közrem- nult szülvárosa egyetemén, s elször Nielsen
ködésével kiadta Dahlmann-Waitz' Quellenkunde Rasmus filozófiájáról szóló értekezésével (1866),
der deutsehen Geschichte c. mvét (Leipzig 1904— esztétikai és kritikai tanulmányaival, majd Den
1906, pótköt. 1907); Briefe und Aktén "^zur ge- franske Asthetík i vore Dage (a francia esztéschichte des deutsehen Reiches, 1870
71 (Mün- tika napjainkban) cím bölcsészetdoktorí disszerchen 1911).
tációjával tnt fel (1870). 1871-ben mint egye2. B., Friedrich Wilhelm, gróf, porosz tábor- temi magántanár irodalomtörténeti eladásokat
nok és államférfiú. II. Frigyes Vilmos király és tartott, amelyek késbb nyomtatásban is megjea vele morganatikus házasságban él Dönhoff lenve, a fiatal szerzt szinte világhírvé tették.
grófné fia, szül. Berlinben 1792 jan. 24., megh. Ezek a Hovedströmninger i det 19. Aarhundredes
u. 0. 1850 nov. 6. 1812-ben részt vett az orosz had- Literatui' 1872—75, 4 köt. (A XIX. sz. irodaljáratban és az 1813. évi szabadságharcban. 1848- mának föáramlatai). Minden irodalmi hagyoban tábornok lett. Nov. 8. a Manteufíel-féle új mányt megtámadó kiméletlenségével azonban
;

—

reakcionárius minisztérium élére állott, ö írta alá ers ellenszenvet idézett fel hazájában maga ellen.
azokat a királyi parancsokat, melyek az alkotmá- Kikelt ellene nemcsak a dán papság, hanem a
nyos gylést föloszlatták, s az országra a dec. sajtó nagy része is. Ezért 1877. Berlinben telepe5-iki alkotmányt erszakolták. Midn Ausztria és dett le, hol a német nyelvet is csakhamar oly
Poroszország a köztük dúló viszály eldöntését alaposan elsajátította, hogy ettl fogva sokat
Oroszországra bízták B. Varsóban nagy engedé- írt németül is. Dániában még megírta Sörén
kenységet mutatott Miklós orosz cárral szemben, Kjerkegaard cím irodalmi jellemképet (1877) és
kit még sem bírt Poroszország javára hangolni. Danskere Digtere (dán költök) cím mvét, BerNemsokára a Manteuffellel folytatott heves vita linben következtek azután Bsajas Tegnér, Benjáután lázba esett és meghalt. IV. Frigyes Vilmos min d'Israeli (1878), Björnstjerne Björnson cím
Berlinben emléket emeltetett neki. Piai, Friedrich irodalomtörténeti munkái. 1883-ban megint viszés Wilhelm (ikertestvérek, szül. 1819., Wilhelm szatért hazájába. Német nyelven megjelentek még
megh. 1892 márc. 21., Friedrich 1892 aug. 3.) tle: Ferdinánd Lassalle (Berlin 1877): Lord
lovassági tábornokok voltak harmadik fia, Gus- Beaconsfield (u. o. 1879); Moderné Geister (Frankf
tav (szüí. 1820., megh. 1909 márc 9.), német követ 1881); Menschen und Werke (1894); Moderné
volt a belga udvarnál. V. ö. Heinemann F.. Die Bahnbrecher (1897) Polen (1898); Aus dem ReichePolitík des Grafen B. (Berlin 1910).
des Absolutísmus (Indtryk fra Rusland 1896):
Brandenburg-Ansbach, 1. Anshach.
WíUiam Shakespeare (1896): Gestalten und Ge:

;

;

Brandenburg-Bayreuth, 1. Bayreuth.
danken (1903) Anatole Francé (1905) Henrik
Brandenburgi Albert, 1. Albrecht.
Ibsen (1906) stb. és számos essay a berlini RodenBrandenburgi Katalin, György Vilmos bran- berg-fóJe Deutsche Rundsehau-ban. Budapestea
;

;

denburgi választófejedelem leánya, szül.1604 máj. két ízben is megfordult és tartott eladásokat,
28., megh. 1644. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem legutóbb (1907 márc.) Nagy Frigyes és Voltairefelesége volt, akivel 1626 márc. 1. kelt egybe rl és Ibsenrl. Mveinek összes kiadása 1899'

•

:
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óta jelenik meg Kopenhágában, körülbellil 60 kuttába az angol keletindiai erdökezelés szervekötetben.
zésére. 1883-ban nyugalomba vonult s visszatért
3.B.,Heinrich Wühelm, matematikus és fizikus, hazájába. Befejezte a Lindsay Stewart által kez~zül. Grodenbeu, Ritzebüttel mellett, 1777 július dett The Porest Flóra ofNorth- West and Central
27., megh. Lipcsében 1834 május 17. Eleinte India megírását (London 1876).
vízmü-építészettcl foglalkozott, 1796 98. évekBrandisit (disterrü), csillámféle ásvány; a
ben Göttingenben matematikát és fizikát tanult, merev csillámok csoportjába tartozik, 1. Clintonit.
és Benzenberggel együtt hullócsillag-megfigyeBrandl, Alois Leonharch német filológus, szül.
léseket tett. Azntán Hamburgban találjuk, majd Innsbruckban 1855 jún. 21-én. 1881. a bécsi egyeteOldenburg hercegségben mint vlzmüépítész
men az angol filológia magántanára, 1884. Práködött. 1811-ben Boro-szlóba hittak tanárnak,1826. gában rendkívüli, 1888. a göttingjni egyetemen
rtzika-tanáraak Lipcsébe, hol mint az egyetem rendes tanár lett; innét 1892. a strassburgi, 1895,
rektora halt meg. Nagy sor
között legfonto- a berlini egyetemre került. Mvei V. H. Brockes,
sabbak Versuche, die Entfernung, die Gesehwin- ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Littedigkeit und die Bahnen der Stemschnuppen zu ratur ím 18-ten Jahrhundert (Innsbruck 1878);
bestimmen(J. F. Benzenberggel együtt, Hamburg S. J. Coleridge und die engl. Romantik (Strasö1800) Lehrbuch der Gesetze des Gleichgewichts burg 1892, 2 köt.) Shakespeare (Drezda 1894).
u. der Bewegungfester u.fiüssiger Körper (Leipzig Kritikai méltatással ellátva kiadta Thomas of
1817—18, 2 köt.) Aufsatze über Gegenstande der Erceldoune-t (Berlin), továbbá Brink angol irodaAstronomie u. Physik (Leipzig 1835).
lomtörténetét ; Quellén des weltlichen Dramas in
B., Johmm Ckristian, német szinész és England vor Shakespeare (1898). Sajtó alá renic.
drámaíró, szül. Stettinben 1735 nov. 15., megh. dezte a Schlegel-Tieck-féle Shakespeare-fordítás
Berlinben 1799 nov. 10. Hosszú hányattatás után új kiadását és jegyzetekkel látta el (1896—98).
1757. Lübeckbe, a Schönemann-féle színtársulat- Kiadta továbbá Hettner, Gesch. der engl. Litt. c.
hoz került, innen aztán számos más szintársulat- mvét átdolgozásban (1894). Társszerkesztje a
lioz szegdött. 1785—86. ö volt a hamburgi szin- Quellén und Forschungen és az Arcliiv für das
liáz igazgatója, de már 1788. szakított a színé- Stúdium der neuem Sprachen c. folyóiratoknak.
szettel. Színészi mködésénél nevezetesebbek szin- 1903 óta a német Shakespeare-társulat elnöke.
müvei és vígjátékai, melyek idejökben igen kedBrandolini J.wre7 (melléknevén vaksága miatt
veltek voltak, fleg: DerSchein betrügt( 1767); Der il Lippo), liumanista író. Firenzében született ós
Gasthof, oder Trau, schau wem (1767); Der Gráf Vitéz János esztergomi érsek fölszólítására jött
von Olsbach (1768): Der geadelte Kaufmann(1769). Magyarországba, hol a budai egj'etemen tanárÓ írta az els német melodrámát Ariadné auf kodé tt. Mátj'ás királyt, aki öt ékesszólásáért külöNaxos azonkívül megírta a maga élete történe- nösen kegyelte, 1490. elkísérte Bécsbe, a király hatét Lebensgesohichte (Berlin 1799—1800, 3 köt.). lála után pedig Olaszországba tért vissza s mint
Neje, Esther Oiarlotte szül. Koch, kiváló német szerzetes halt meg 1497. Ránk nézve legfontosabb
színészn volt.
munkája: Dialógus ad Matthiam invictissimum
Hungáriáé regem et Beatricem reginam de vitae
(lat.), selyem- v. vászonkendö,
melyben a katoUkusok az ereklyéket rzik to- humanae conditione et corporis aegritudine tolevábbá oly kend, mely ereklyével érintkezésbe randa (Basel 1541).
jutott. Mint másodrangú ereklyék tiszteletben
Brandon (ejtsd brendn), több helység neve Amelikában és Angolországban; legjelentékenyebb:
tailatnak.
Branáis. város Lipcse szászországi kerület 1. Durham (ettl 5 km. -nyíre) angol grófságban,
Grimma (ettól 14 km.-nyire) j.-ban, vasút mellett, (1901) 15,573 lak. vaskohókkal ós nagy szénbányákkal: 2. Manitoba kanadai tartományban,
(1905) 2630 lak., bama«izén-, kbányával és téglaaz innen kezdve hajózható Assiniboine folyó és
égetkkel.
Brandis, 1. Ghristian August, német nyelvész vasút mellett, (i9oi) 5738 lak. malmokkal és gaés bölcsel, szül. Hildesheimban 1790 febr. 13., bonakereskedéssel 3. város Vermont amerikai
megh. 1867 júl.21. 1815-ben Berlinben lett docens. állam Rutland countyjában, 64 km.-nyire MontXiebuhrral együtt mint követségi tanácsos Ró- peliertl, (i9oo) 2759 lak. márvány- és kaolinmába ment. Részt vett J. Bekkerrel Aristoteles bányákkal.
(is.szes mveinek kritikai kiadásában. 1822-ben
Brandon and Byshottles, egyesült város
Bonnban a filozófia tanára lett, késbb Ottó, Gö- Brandon néven Angolországban. 1. Brandon 1.
rögország királyának udvarában tanác-sosi állást
Brandt József, orvos, szül. Pósfalván, Erdélyvállalt, de 1839. visszatért és folj-tatta tanári
ben 1839. Orvosi tanulmányait a bécsi egyetemen
müve Handbuch der Geschichte der végezte ; 1864. avattók doktorrá. 2 évig mköködését.
növengriechisch-römischen Philosophie (Berlin 1835— dött Bécsben Schuch tnr. mellett mint
1866, 3 köt.). Ezenkívül nevezetesebbek Xeno- dék. Az 1866. háborúban Veronában mint mútöphanis, Parmenidis et Melissi doctrina (Altona és fnök szerepelt. 1867. a kolozsvári orvos-sebészi
Kopenhága 1813) Von dem Begriff d. Geschichte tanintézethez a sebészet és szemészet helyettes ta(ier Philosophie (u. o. 1815) stb. V. ö. Trendelen- nárának hivatott meg. 1871-ben a kolozsvári tud.
egyetemen a sebészet rendes tanára lett. 1894-ben
h/irg, Zur Erinnerung an B. (1868).
most nyugalom2. B., Dietrúh, német botanikus és erdész, n. 0. az egyetem rektora volt
-zül. Bonnban 1824 márc. 31., megh. 1907 máj. ban él. B nagy irodalmi tevékenységet fejtett
28. 1849-ben magántanár lett, 1855. Kelet-Indiába ki, strictura-mútéteinek új metódusáról már 1868.
végezett elször Erdélyhittak a Tiek-erdöség kezelésére és 1862. Kal- beszámolt. 1869-ben
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Breindt

Brangrwyn

ben ovariotómiát. 1871. Simon heidelbergi tanárfüggetlenül vesekiirtási mtétet végzett, mely
az ú. n. vesekirurgia alapja volt. Az új mtét
B.-féle elnevezést nyert az irodalomban. Dolgozatai magyarul és németül jelentek meg. Munka-

ben Piloty ós Adam Franz vezetése alatt tanult.
1867 óta állandóan Münchenben él. Majdnem ki-

társa volt sok külföldi sebészeti folyóiratnak.

lönösen említendk Czarniecki István átkel lovasságával a befagyott tengerszoroson (Bécs
1870, mv. akadémia); Szobieszki Bécs eltt
(1873, Gizella fhercegn tulajdonában) Podoliai
falu (Berlin 1875, Nationalgalerie) Tatár harc
(u. 0. 1878)
Nehéz kitérés (Krakó 1886, Nemzeti Múzeum); Az ima (Lemberg 1893, Lubomirsky-féle múzeum). Néhány képének tárgyát
a magyar Alföld pusztai életébl merítette.

tól

Enevold, gróf, Struensee dán miniszter kegyence, szül. Kopenhágában 1738., kivégezték 1772 ápr. 28. 1770-ben Holck helyébe
fkamarás és az elmebeteg VII. Keresztély királynak állandó társalkodója, gróf és titkos tanácsos lett. Struensee bukása után azzal vádolták, hogy az elmebeteg királyt tettleg bántal-

Brandt,

mazta

1.

s ezért halálra Ítélték.

vétel nélkül lovakat és lovasképeket fest, fleg
eleven, mozgalmas, színes csataképeket a XVIÍ.
sz.-beli lengyel, tatár, kozák harcok körébl. Kü:

;

;

;

6. B., Max August Scipio, német diplomata,szül.
Heinridi von, porosz gyalogsági tábornok és katonai író, szül. 1789., megh. 1868. Elbb a BerUnben 1835 okt. 8. 1860-ban Eulonburg grófot
jogi pályára készült, de 1807. a porosz sereg újra- elkísérte Kelet-Ázsiába; 1862— 75-ig Japánban
szervezésekor mint tiszthelyettes lépett a seregbe, volt porosz konzul 1875— 9.3-ig pedig Pekingben
2. jB.,

;

lemondott s azóta Weimarban él.
Munkái Aus dem Lande des Zopfes (Leipzig, 2.
kiad. 1898); Die Zukunft Ostasiens (Stuttgart
1895); Sittenbilder aus China (u. o. 1895); Ostasiatische Fragen (u. o. 1897); Drei Jahre ostkönyve volt a legelterjedtebb, amelyet orosz, fran- asiatischer PoUtik 1894-97 (u. o. 1897); Die
cia, angol, spanyol ós japán nyelvre is lefordí- chines. Philosophie u. der Staats-Conf ueianismus
tottak.
(1898) 33 Jahre in Oslasien (1900—2, 3. köt.).
3. B., Henri Frangois, svájci éremmintázó,
7. B., Sebastian, költ, 1. Brant.
szül. 1789. La Chaux de Pondsban, megh. Berlin8. B., Thure, svéd katonatiszt, szül. 1819.,
ben 1845. Dávid festnek és Bridan párisi szob- megh. 1895.
ajánlotta
medencebeli izzadrásznak volt tanítványa. 1812-ben egy érem-pá- mányainak és a méh rendellenes fekvésének kelyázaton els díjat nyert, majd három évre Rómába zelésére a masszázst és a gyógytornát. Munkája
ment, hol többek közt VII. Pius érmét készítette. Nouvelle móthode gymnastique et magnótique
1817-ben Berlinbe hívták s ott királyi érem-min- pour le traitement des organes du bassin (1888
tázó lett és egész sorozatát készíté az emlékér- németre ford. Schauta: Massage bei Frauenleimeknek, szigorúan klasszikus modorban. Szá- den, 3. kiad. Berlin 1897).
mos munkája közül több tárgyát a történelemBrandtit(ásv.), víztartalmú mész-mangán-arzebl vette, ezek közül nevezetesebbek Napóleon nát; fehér táblás kristályok.
megérkezik Moszkvába, XVIII. Lajos, Acheni
Brandy (ejtsd: brendi), a pálinka angol neve.
béke-kongresszus, Alexander Humboldt, Miklós
Brandy- Station (ejtsd brendi sztesn), helységVirSándor eljegyzése Hesseni Máriával.
ginia amerikai állam Culpeper countyjában, a
4. B., Johann Friedrich von, zoológus, szül. Jü- Rappahannoek folyótól Ny.-ra. Mellette volt 1863
terbogkban 1802 máj. 25., megh. Szent-Pótervárt jún. 9. az unionisták és konföderáltak közt az a
1879 júl. 15. Berlinben tanult 1826. orvosdoktor nagy lovasütközet, amely eljátéka volt amaz ins az anatómiai múzeum segédje lett 1828. ma- váziónak, amelyet Lee csapatai Maryland és Penngántanárrá habilitálták, 1831. pedig Szent-Póter- sylvania ellen intéztek.
mellyel az 1812-ki hadjáratban részt vett; itt
súlyosan megsebesülve, orosz hadi fogságba esett.
1848-ban tábornok lett, 1857. nyugalomba vonult.
Sok hadtudományi értekezése és
közül a
Grundzüge der Taktik der drei Waffen c. tan-

követ

1893.

;

:

mve

;
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:

:

;

;

váron akadémikusnak választották meg. PéterBrandywine-Creek (ejtsd: breadivájn-krik), kis fovárt 15 évig mint a pedagógiai intézet zoológus lyó Delaware amerikai államban. Torkolatánál,
tanára, 18 évig pedig mint az orvos-sebészi aka- ahol a Christiana-Creekbe ömlik, 1777 szept. 11.
démia összehasonlító bonctani tanára mködött. az angolok (Comwallis vezérlete alatt) a fölkelEls munkája az 1825. évi Plora berolinensis c. ket (Washington vezérrel) legyzték.
Nevezetesebb munkái: Abbild. u. Beschreibung
Braneíci, adók. Pozsega vm. pakráczi j.-ban,
d i. Deutschland wildwachsenden u. i. Gárten ün (1900) 487 horvát-szerb lak. u. p. Kamersko, u. t.
Freien ausdauernden Giftgewáchse (Phöbus és Pakrácz.
Ratzeburggal közösen, Berlin 1838) Medizinische
Branford, kikötváros és tengeri fürd ConZoologie (Ratzeburggal közösen, u. o. 1827 - 84, necticut amerikai állam Newhaven (ettl 14 km.2 köt.) Descriptiones et icones avium rossicarum, nyire) countyjában, {i9oo) 5706 lak.; több szállóval.
(Szt.-Pétervár 1836) Sur les animaux vertóbrós
Brangwyn (ejtsd brengvin), Frank, angol fest
de la Sibérie occidentale (Paris 1845) Über die és graükus, szül. Brüggeben (Belgium) 1867 máj.
Klassiflcation der Fisehe (Szt.-Pétervár 1865); 13. A londoni South Kensington Art Schoolsban.
Symbolae sirenologicae (Szt.-Pétervár 1845—68) majd William Morris mhelyében tanult. A jelenUntersuchungen über die Verbreitung des Tigers kori angol mvészet egyik legjelentékenyebb és
(u. 0. 1856) Über die Naturgeschichte des Mamlegismertebb képviselje. A graftka terén fleg
mut (u. 0. 1866) Monographie der tichorhinen nagyvonalú rajzaival és merész, bravúros techniNashömer (u. o. 1877).
kájú rézkarcaival tnt ki. Festményei közül ne5. B., Jozef, lengyel fest, született Szcebrze- vezetesebbek Burial at Sea (a glasgowi képtárszynben 1841 febr. 11. Parisban, majd München- ban), Venetian Funeral (leedsi múzeum), Return
;

;

;

:

;

;

;
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from tlie permited land (johannesburgi képtár),
Mars and Veous (dublini képtár), Baptism of
Christ (stuttgarti képtar) stb. Nálunk B.-t leginkább rézkarcai révén ismerik. A Szépraúvószetl
Múzeumban csaknem valamennyi jelentékenyebb
lapja megvan. A legszebbek közétartoznak: Santa
Maria della Salute, Breaking up the «Hannibal)),
Old Harameremith, Bridge-builders stb. Sok kikörajzot is készített. V. ö. Walter ShawSparrow, Frank Brang^vyn and his work (London 1910).
Branicki, 1. Ferenc Xavér, gróf lengyel poli-

tn

,

Midn

1764. Poniatovszki Szaniszló (11.) király ólet«?t megmentette, ez hálából udvari va-

tikus.

—
2.

Brsmkovics

B.öyör^rt/. az elbbinek

Szendrn 1456

dec. 27.

fia, szül.

1367..

megh.

1427— 56-ig Szerl)iade8z-

potája. Atyja halála után Gergely bátyjával török szolgálatba kellett lépnie és részt vett az an-

gorai csatában ott Timur (l. o.) fog.ságába esett, de
kiváltottiik késbb Lazarevics István szerb fejedelem gyanúsításai alapján II. Mánuel császár
vetette fogságba, de B. Szolimán szultánhoz szökött. Majd Musa török trónkövetel kezébe került,
de ez is életben hagyta. Végül kibékült Lazarevics István fejedelemmel, aki 1425. trónörökösnek
nevezte ki. 60 éves korában (1427 júl. 19.) lépett
a trónra és mindenekeltt Szolimán szultánnal
szemben kellett Szerbia függetlenségét megvédelmeznie, aki egyelre Galamhócz várát követelte. Ez
okból B. kénytelen volt Magyarországtól segélyt
kérni és a magyar király fenhatóságát elismerni.
Azonban arra törekedett, hogy e fenhatóság elnyeit élvezhesse anélkül, hogy az azzal karölt\'e
járó kötelességeket teljesítenie kellene, nehogy a
gyanakvó szultán haragját magára vonja. Két ellenséges nagyhatalom közé szorulva, tagadhatatlan zseniális furfanggal és vakmerséggel alkalmazkodott a helyzet alakulásához és váltakozva
használt eszközökkel igyekezett ingadozó uralmát hol a török, hol a magj^ar túlsúly ellen
;

;

dászmesterré, majd fóhadvezérré nevezte ki.
1767-ben tagja lett a radomi konföderációnak,
határtalan önzésbl pedig Potemkinnel szövetkezett Poniatovszki ellen, ellenezte az új alkotmánjt ós megalapította Potockival és másokkal
1792. a targovici konföderációt.
2. B. János Kdemen, gr., lengyel nagyhetman,
szül. 1688.. megh. Bialystokban 1771 okt. 9. III.
Ágoston halála után (1763) mint els szenátor s fvezér Radziwill Károllyal a köztársasági párt
élére állott, amely neki a koronát is felajánlotta,
de miután a Czai"toryski-féle monarchista párt az
1764riki országgylésen felülkerekedett,B.-t haza- biztosítani. 1427-ben Zsigmond magyar királyárulónak nyilvánították, számkivetették s minden lyal szerzdésre lépett, melynek értelmól)en Belvagj'onától megfosztó tták.Magyarországba mene- grádot és több szerb várat átengedett Zsigkült 8 itt Szepes vármegyében vonta meg magát. mondnak, minek fejében beléphetett a magyar fMikor sógom, Poniatovszki lépett a trónra, B. is urak sorába és (Török) Becsét.Verseczet, Szalankemént, Beregszászt, Böszörménj't, Munkácsot ós
visszatért hazájába.
Branimir, horvát fejedelem, 879—892. a dal- Tokajt a hozzá tartozó uradalmakkal együtt
máciai horvátok önálló fejedelme volt, hán cím- kapta. De midn Galambócz szerb kapitánya átmel. Uralkodásáról keveset tudunk. A legrégibb adta a várat (1428) a töröknek, Zsigmond pedig
horvát írott emlék az ö korából, 888-ból való. B. a vár felmentésének kísérlete közben nagj' verejuttatta egész Dalmáciát a kat. egyh. hatósága alá. séget szenvedett, B. sietve beküldte a szultánnak adóját (50,000 aranyat) és segélyhad állítáV. ö. Gruber cikkét a Századokban 42, 511.
sára kötelezte magát (1428). Leányait is felhaszBraniszkó, 1. Branyvizkó.
Branitz, 1. község Oppeln porosz kerület Leob- nálván eszköz gyanánt, Máriát (Mara-t) eljegyzó
schütz (ettl 18 km. -nyíre) j.-ban, (i905) 2678 lak., Muráddal, aki 1433. tartotta meg vele az eskü vöt
maláta-, szivar-, cementárúgyártás-sal, gzfürész- De Magyarországgal sem szakított s hogy Zsigmond részérl segélyt biztosítson magának, má2. J5., község Frankfurt porosz kerületben,
szel.
Kottbns közelében, 750 lak. Pückler-Muskaunak sik leányát, Katalint, Zsigmond sógorához, Czilegy pompás parkban egy szigeten épült szép sír- lei Ulrik (III.) grófhoz adta nül. St célszernek
látta az eltte nem rokonszenves Hunyadi- házzal
emlékével.
Branjska, adók. Belovár-Körös vm. kapronczai is rokonsági viszonyba lépni és ezért (még a rigóu. p. Sokolo- mezei csata eltt) kis unokáját, Czillei Erzsébetet
j.-ban, (1900) 19Ü hor\'át-szerb lak.
Hunyadi Lászlóval jegyezte el. Azonban ez az elvac, u. t. Lepa\ina.
Branka (orosz), az erszakos katonaszedésnek jegyzés füstbe ment, midn B. a rigómezei csata
neve Orosz-Lengyelországban, ahol a toborzók ré- után bolyongó Hunyadi Jánost elfogatta és legente éjjel törtek a parasztok házaiba és a kato- foglalt magyarországi birtokainak visszaadására
náskodíísra alkalmas ifjakat erszakkal vitték kényszeritette (1448). A pápa akkor Hunyadi kémagukkal. Magyarországban az ily eljárást kö- relmére az eljegyzést érvénj'telennek nyilvánította, Hunyadi pedig a szegedi rendek megbízásátéllel való verbu válás -nak nevezték.
Brankovics, szerb fejedelmi család, melynek ból (1450) a rajta esett sérelmet boszúhadjárattöbb tagja a magj-ar politika eseményeibe mélyen tal torolta meg. Miután azonban B. a nála kezesbelenj-últ és sokszor érintkezésben állott magyar ként visszamaradt Hunyadi Lászlót szabadon bocsátotta, magyar birtokainak egy részét \Í8szaállamférfiakkal.
1
B. Vuk István, Ochrida és Prisztina ura, kapta. Egy évvel késbb pedig. 1451 aug. magyar
egyúttal azonban I. Bajazid szultán adófizetje, furak és fpajwk jelenlétében Szendrn a B. -csakésbb Trikka és Kasztória kormányzója. 1 389-ben lád és a Hunyadiak között újra eljegyzés létesült
részt vett Liizár fejedelem (apósa) oldalán a sze- Ez alkalommal Hunyadi Mátyás jegyezte el Erzsérencsétlen rigómezei csatában. Bajazid szultán betet, akit azután (amint ezt Thallóczy és Fraknói
(állítólag) 1398 okt. megölette. Nejétl, Máriától legújabban bebizonj-ltották) 1453 végén szerzdéhárom fia született Gergely, György ós Lázár. sileg nül is vett. Az 1455 júl. gyri értekezleten.

—

;

.

:
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melyen a 90 éves B. is részt vett, Erzsébet már
mint Mátyás ifjú neje jelent meg; csakhogy
még ez évben Vajdahunyadon elhalt. Vele Hunyadi
János és Kapisztrán János abbeli óhaja is megsemmisült, hogy sikertihii fog B.-ot kat. hitre téríteni és érdekeit tartósan Magyarországhoz láncolni. De ez nemcsak hogy nem sikerült, hanem
néhány hónappal késbb B. Hunyadi Jánosnak
sógorai Szilágyi Mihály s ennek öccse ellen orvtámadást intézett, melynek ez utóbbi áldozatul is
esett. Ez aljas tettet megboszulandó, Szilágyi V.

neki a valóságos bels titkos tanácsosi méltóságot adományozta. Jó szerb és jó hazafi is volt, ki
szívesen áldozott híveinek kulturális érdekeire.
Karlóczán saját költségén szemináriumot alapított, Zomborban új épületet emelt a tanítóképezde
számára. A szerb népiskolák segélyezésére megteremtette a Szt. Száva alapot.
2. B. György (szendri), szerkeszt, szül. Balassagyarmaton 1848 nov. 23. teológiát és jogot
végzett, majd a honvédtiszti vizsgálatot letéve
hadnagy, 1874. fhadnagy lett
1875. leköszönt
László király beleegyezésével boszühadjáratra tiszti rangjáról s két évi külföldi utazás után a
83-ig szerkesztette a
indult Szerbiába, a csalfa deszpotát megtámadta, fvárosba költözött. 1879
több ujját levágta és 60,000 arany váltságdíj le- Budapest e. képes politikai napilapot, 1888 eleje
fizi tése után bocsátotta csak szabadon. Alig hogy
óta a Képes Családi Lapokat, valamint több napazonban Mohamed szultán nagy hadi készületeinek tárt. Irt több regényt, elbeszéléseket, ifjúsági irahíre járt, melyek Belgrádnak szóltak, B. máris tokat
magyar szabadságharc története (1899)
kibékülni sietett Szilágyival, kiben a politikai ér- korrajzot, esztétikai dolgozatokat Shakespeare
dekek azonossága elfojtotta egyéni érzelmeit. Ez jellemképei (1873—78, 2 köt.) fordította Rudolf
okból vissza is adta B.-nak Becsét és Somlyó vá- trónörökös könyvét
Utazás a keleten (2 köt.,
rát, melyeket öccse megöletéseért kapott a desz- 1883).
Branksome (ejtsd brenkszom), város Dorset anpotától. Ismeretes, hogy 1456. Hunyadi János és
Kapisztrán keresztes csapatokkal a Szilágyitól gol grófságban, Poole közelében, (i9oi) 8095 lak.
Branle (franc), régi francia körtánc, melyet
hösileg védett Belgrádot felmentették, de a veszély elmultával és Hunyadi János elhunytával a a táncosok egymást kezüknél fogva tartva, valaHunyadiak irányában ellenséges érzülete újra fe- mely dallamra ütem szerint körben elrehaladva
lülkerekedett B.-ban és bár vitás kérdés, vaj jon hite - jártak. A szintén B.-nak nevezett táncdallam ritles-e az a levél, melyben Czillei Ulrik B.-nak musai gyorsak és vígak s rendesen ugyanazzal
(ipjának) jelenti, hogy közelebb a két Hunyadi a zenei frázissal végzdnek. Pikáns és humorisztestvér fejével fog neki kedveskedni, az bizonyos, tikus szöveggel énekelték is. A táncvigalmakat
hogy Czillei ülrik megöletése annyira bántotta, rendesen a B.-on kezdték; most azonban már
hogy Magyarországgal végleg szakítani készült. csak a neve maradt fenn.
Branly, Edouard, francia fizikus és orvos,
Követeket küldött Mohamed szultánhoz, akinek
meghódolását jelenté be. A tárgyalások befejezé- szül. 1846 okt. 23. Amiensben, 1876 óta a fizika tanevét az
sét azonban már nem élte meg. 1457 dec. 27- (nem nára a párisi katolikus egyetemen
elektromos hullámokat jelzkészüléke, a kohaerer
24.) Szendrön meghalt.
Irodrüom. A Szerbia történetét tárgyaló munkáktól elte- (1. 0.) tette általánosan ismeretessé, amely mint
Pesty Frigyes, B. Gy. birtokviszonyai Makintve (1. 0.)
els ilynem igen érzékeny készülék, a drótnélgyarországon, 1877 Wertner Mór, A délszláv uralkodói
családok genealógiai története a középkorban, Temesvár küli telegráfozásban alapvet jelentség volt,
Thallóczy, Bosnyák és jóllehet ma már kevéssé használják.
1891 és A B.-ok, Turul 8. évf.
:

;

;

—
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;

szerb élet- és nemzedék korrajzi tanulmányok, Budapest
Fraknói Vilmos, B.
1908. (A B.-család nemzedékrendjéhez)
Gy. családi politikája; B. viszálya Szilágyi Mihállyal ; B.
A szerb pretendensek és délGj'. utóda és végrendelete
szláv ábrándok. Századok 1909, 6. és 7. fUz. ; Ruvarac cikkei
kivonatban, Századok 38, 186 1. és 26, 757 1. ; a nemzedékrendre nézve 1. Thallóczy és Wertner idézett munkáit és
;

;

Zarándy Gáspár tanulmányát, A B.-ok, Turul 23. köt. 172,
ahol B. Gy. els neje, mint a Prangepánok, Zrínyiek és
utolsó Rákócziak egyik törzsanyja van feltüntetve. Angyal
Dávid, B. Gy. szereplése I. Ulászló uralkodásának kezdetén. Századok 1910.

Brankovics, 1. György, karlóczai érsek és
szerb patriárcha, szül. Kölpény községben (BácsBodrog vm.) 1830., hol atyja lelkész volt, megh.
Karlóczán 1907 júl. 30. Tanulmányainak befejezése után a közigazgatási pályára lépett és Zentán (1849—52) mint városi aljegyz mködött.
1852 szén a karlóczai teol. fiskolába iratkozott
be s midn befejezte, egy ideig Zentán helyettes
lelkész volt, 18 9. zombori esperessé választották
meg. Az 1861—62. megtartott szerb egyházi kongresszusokon nagy tevékenységet fejtett ki. 1882
máj. a zárdai papok rendjébe lépett, honnan júniusban az archimandrita-székbe emelték, júliusban pedig temesvári gör. kel. püspökké szentelték
fel. 1890 máj. 1. karlóczai érsekké és szerb patriárchává választotta meg a kongresszus. A király
ugyanaz év és hó 6. megersítette választását és

Brann, Márkus, ^sidó történettudós, szül. 1849
Rawitzban, tanulmányai befejezése után
különböz hivatalokat viselt Boroszlóban, Ber-

júl. 9.

linben és Pleszben, 1891. Grátz utódjául választották a boroszlói zsidó teológiai szemináriumban, ahol bibliamagyarázatot, zsidótörtónelmet
ós pedagógiát

ad el. 1892-ben Kaufmann Dá-

viddal együtt újra kiadta a Franki Zachariás
által alapi tott,késbb Grátz szerkesztésében megjelent Monatsehrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums ha\i folyóiratot. Számos
tudományos dolgozaton és a Grátz-féle zsidótörténelem (Leipzig 1897—1800) 10. és 11. kötetének feldolgozásán kívül irta De Herodis magni
flliis patrem in imperio seculis (Korotsin 1873)
DieSöhne des Heródes (Breslau 1873); Geschichte
des Landrabbinats in Schlesien (u. o. 1887), külön:

:

lenyomat Grátz jubiláris mvébl Geschichte
der Juden in Schlesien (1—3 füzet); Geschichte
der Juden und ihre Literatur (2 kiad. u. o. 1896—
1899) Franki Zachariás emléklapok (u. o. 1901).
Bransfield-szoros, tengerszoros a Déli jeges
;

;

tengerben a

déli

Shetland szigetek és Louis-Phi-

lippe-földje között.

Brant, Sebastian, a «Narrenschiff» népies nészül. Strassburgban

met költeménynek szerzje,

;

—
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1458., megh. a. o. 1521. Jc^ot és klasszikus irodalmat tanult nagy buzgalommal Baselben, hol
engedélyt nyert a tanításra és císakhamar a legbefolyásosabb eladók egjike lett. Miksa császár
azzal mutatta ki B. iránt táplált elismerését, hogy
császári tanácsossá tette. Bolondok hajója eímü
müve, melyben korának ferdesógeit és vétkeit
erós szatinival ostorozza, nem költi szellem

mimka, de

telve van egészséges érzékkel és hasznos erkölcsi tanulságokkal. Lefordította a mvet
latin nyel vi-e Locher li97., angolra Watsan 1517.:
8 lefordította, részben utánozta Barclay 1508.
a modem viszonyokhoz alkalmazva utánozta Irefi'ancia s más em'ópai
land 1807. Megjelent e
nyelveken is. Legjobban kiadtaFr. Zaracke{lS4:),
a mai nyelvre lefordította K. Simtock (1872, az
eredeti kiadás rajzaival).
Branta (állat), a lúdalakuak (Anseriformes)
rendjébe, a réce-félék (Anatidae) családjába tartozó állatnem. Hazai kép\iselöje az örvöslúd (B.
hernida L.). L. Örvös lúd.
Brantford (ejtsd: brentford), Brant gTófság Székhelye Ontario kanadai tartományban, a Greatriver és vasút mellett, (1901) 16,631 lak., élénk ke-

m

reskedéssel.

Branting, Kari Hjalmar, szül. 1860., megh.
1911., svéd szociíílista vezér. Ifjú korában csillagászattal foglalkozott, 8 1882. a stockholmi esillag^•izsgálónál asszisztens lett, azután kizárólag
a szociáldemokrata eszméknek szentelte életét.
Mint a Tiden lap kiadója 1884— 86-ig ügyesen
tudta az akkor Svédországban megalakult szabadelv szövetkezeteket szociáUs pályára terelni.
A Socialdemokraten c. lap is hatalmasan felvirágzott. 1886— 1892-ig az ó szerkesztése alatt
1889-ben több havi börtönre ítélték. 1896-ban mint
az els szociáldemokratát választották meg a második kamarába. Azok a nagy utcai tüntetések,
amelyek 1902. Stockholmban az általános választójog érdekében történtek, az ö agitációja
folytán keletkeztek.

Brantöme, Pierre de BourdeiUes, abbé

de,

Périgordban 1540 körül, megh.
1614 júl. 5. Beutazta Olasz- és Spanyolországot,
Portugáliát, Skóciát és Angliát. A vallásháborúkban a hugenották ellen küzdött. 1684-ben baleset
ez idben
érte, mely negj' é\Te ágjba döntötte
írta nagy emberismeretrl tanúskodó emlékiratait, melyek jellemz, de nem mindig igaz
anekdotákban rendkí\Til gazdagok. Müve Vies
des hommes illustres et des grands capitaines
fran^ais Vies des dames illustres Vies des dames galantes stb. alcímmel elször 1666. jelent
meg. Legjobb kiadása: Oeuvres complétes (11
köt.. Paris 1866—1882) Lalannetól, aki B. életét
is részletesen megírta (2 köt., u. o. 1896—97).
Branyest. kisk. Kraasó-Szörény vm. facseti
j.-ban, (1910) 681 oláh lak. u. p. Facset, a. t. Márfrancia

író, szül.

;

:

;

;

-

Branyiszkói ütközet

Branyiszkó, nevezetes hágó a róla nevezett
hegjségben, Szepes és Sáros vármegye határán, 758 m. magas; rajta át a két vmegye között a közlekedést eszközl kitn országút Szepesváraljáról Sirokára vezet. A hágó Korotnok
és Siroka közt van Korotnok fell a B.-i völgjB.-i

:

oldalán kígyózik fel tetemes emelkedéssel, K.-m
lassabban ereszkedik alá Siroka felé s a Tarcza
völgj-ébe. Legmagasabb pontján, melyrl felséges
kilátás nyílik a Magas-Tátrára és Szepes várára,

kápolna és egy a magyarok 1849 febr. 5-iki gyzelmét (1. Branyiszkói ütközet) dicsít szép emlék áll. Néhány száz méternyire É. felé a Sirokai
patak völgyében van az ú. n. ördöglyuk, ahol a
patak nagy zajjal az útjában álló sziklafalnak
tölcsérforma mélyedésébe zuhan alá, s csak a
hegylánc nyugati oldalán kerül ismét felszim^,
ahol Korotnotottál legott malmot hajt.
Branyiszkói hegycsoport, Szepes és Sáros vármegye hatá rán emelked hegycsoport, melyet É.-on
ésK.-ena Tarcza, D.-en a Hernád, Ny.-on a Polyanócz-Szalóki völgy, illetve a szepesv áraljai lapály
határol Fögerince Kisszeben felöl elször a Tarcza
és Kis-Szinye (Svinka) völgyei közt K.-rl Ny.-ra
húzódik (6—800 m. magas), de a Jávornál (938 m.)
hirtelen D. -re kanyarodik s szétterülve, jóval tetemesebb magasságig emelkedik. Fbb csúcsai a
Bachumia (1084 m.), Kopito (1115 m.), Viszoka
hola (1172 m.), Smrekovica (1193 m.) és a Branyiszkói -hágótól (758 m.) D.-re a Szlubicza (1131
m.). Több mélyebb hágó rovátkolja, a Branyiszkói
hágó pedig két külön csoportra osztja szét.Túlnyomóan kristályos közetekbl, nevezetesen rétege.<
gneiszbl, helyenkint gránitból és csillámpalából
áll. Szinyelipóez vidékén, ahol bizarr sziklaalakulatai vonják magukra a figyelmet, triasz-mész lép
fel, melyben sok az üreg és barlang. Legnagyobb
elterjedését a triász-képlet a Hemád-szonKiánál
éri el. A B. magasabb részeit fenyves erd, fgerincének hátát havasi legelk fedik belsejében
aüg van emberi lakás. A ftömeg nyúlványai közt
azonban, melyek a Tarcza ós Szinye völgyei között lev tág területet hálózzák be, nagyszámú
község fekszik e nyiilványok alaráonyak s csekély jelentségek. Szinye óe Hernád völgye közt
az 1028 m. magasságig emelked Csemahora v.
;

:

Csemagura h^ység

csatlakozik a B.-hoz, mely

DK.-Í irányban a Hernád mentén egészen aTarcza
szorul atáig v^yis Abosig húzódik s magasabb
hegj'ségi jellege által a Szinye és Tarcza közti
dombvidékektl lényegesen eltér ; e hegysorban
helyenkint csekély bányászat folyik. A B. ftömegén több ásványos forrás (Szlatvin, Szinyelipóez, 1. o.) fakad. V. ö. Roth Samu, A B. földtani
ó8 vízrajzi viszonyai. (Magyarországi Kárpát-

egylet IV. Évkönyve, 1877, 152-165. l.)
Branyiszkói ütközet, eg>ike az 1848— 49-iki
szabadságharc legfényesebb hadi tetteinek-Görgey
;
seregével a bányavárosokon át végrehajtott viszzsina.
Branyicska, kisk. Hunyad vm. marosillyei sza vonulása közben febr. 2. az élen menetel Guj.-ban, (1910) 847 oláh ós magyar lak., vasúti ál- yon-hadosztállyal Iglóig, a sereg többi részével
lomással, posta- és táviróhivatallal. A B.-Boózi pedig Poprádig jutott Ennek hírére a Pelsö-Mamán'ányipar r.-t. ós B.-i méezgyár széke. Báró gyarországon volt osztrák hadak fvezére, Schlick
Jósika Lajos kastélyának egyik bástya-szobáját altábornagy, az Eperjesre 4 g>alog-, »/i ^ovas
Martinuzzi lakta a költó br. Jósika Miklós is so- századdal óe Vi üteggel elretolva lev Kiese-wetter rnagy támogatására Kassáról Deym tábomokáig itt tartózkodott.
;

:

—

Branyiszkói ütközet

;

—
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kot küldte ki li/g zászlóaljjal, Vg lovas századdal
és -4 ágyúval. Még mieltt ez beérkezett volna,
Kiese wetter febr. 3-ára hajló éjjel váratlanul megtámadta az Iglón szállásoló Guyon-hadosztályt s
abban eleinte nagy zavart és rendetlenséget idézett el. Az els meglepetésbl f ölocsudva, Guyon
csapatjai csakhamar ellentámadásba mentek át,
mire Kiesewetternek saját ágyúinak visszahagyásával futva kellett a Branyiszkóra visszahúzódnia, ahova másnap Deym hada is bevonult.
Görgey febr. 3. Lcsére érve, megtudta, hogy a
bányavárosokon át
üldöz Götz osztrák tábornok sereg oszlopa már nyomában van shogy eltte
a Szepességrl Sárosba vezet utat elzáró Branyiszkó-hegyet ugyancsak az ellenség tartja megszállva. Most tehát gyorsan határoznia kellett
vagy a megszállt Branyiszkón át ütközet árán
utat törni, vagy pedig a két tílz közé való kerülés veszedelme ell kitérve, hadtestével D.-i
irányban a Sajó völgyébe elvonulni. Görgey az
elbbit választotta s a Branyiszkó megvételével
a Guyon-hadosztályt bízta meg s ennek esetleges támogatására a Pillér-hadosztályt Szepesváraljára indította útba. Egyidejleg a Kmetyhadosztálynak a Hernád völgyében Krompach
felé tüntetleg kellett viselkednie, míg az AuUchhadosztály egyelre Poprádon maradt. Görgey
maga a Simonyi-hadoszlop és a hadtest fhadiszállás tisztikarával a dönt küzdelmek elestéjén, febr. 4., Lcsén fényes bált rendezett. A 13.
és 33. honvéd zászlóaljból, 1 zászlóalj nógrádi
önkéntesbl, 2 bányavárosi újonnan alakított
zászlóaljból, 1 század Ujházy-vadászból, 2 század
utászból, 2 lovas századból és 2é ágyúból, vagyis
összesen mintegy 3750 fbl és 150 lovasból álló
Guyon-hadosztály febr. 5. korán reggel indult el
Szepes váraljáról a Branyiszkó felé s 9 óra tájban
Korotnokra érve, hatfontos ütegét itt nyomban
felvonultatta. Ennek támogató tüze alatt a 33. honvéd zászlóaljnak arcban kellett támadnia, míg a
nógrádi zászlóalj Kompolthy rnagy alatt az ellenség jobb-, az utászok és az üjházy- vadászok
pedig annak baloldalába irányíttattak a hadosztály többi része a közép mögött tartalékviszonyban maradt. A branyiszkói szorost Deym tábornok rendelkezései szerint 2 gyalog zászlóalj, 1
lovas század, összesen 1800 f, 6 löveggel tartotta megszállva. A támadást a 38. honvéd zászlóalj vezette be, ez azonban csakhamar fennakadt.
Csak miután d. u. 3 óra tájban az ellenség jobbos baloldalába irányított csapatok a liegyszorost
környez hegytetkön megjelenve, részben már
az ellenség hátába is kerültek, újította meg a
bátorszívü és rettenthetetlen Guyon Richárddal
és a katonák által rendkívül kedvelt Erdösi Imre
(1. 0.) tábori pappal az élén a 33. zászlóalj is támadását, mely végre sikerre vezetett. Az osztrákok
a 33. honvéd zászlóalj által hathatósan üldöztetve, terepszakaszról terepszakaszra harcolva,
elbb a hegyhágó tetejére, majd onnan Sirokán
át Eperjesre vonultak vissza, ahova 13 órai szakadatlan menet után éjfél után félkettkor érkeztek meg. Az ütközet Guy ónnak mintegy 150
emberébe került, mely veszteségnek kétharmad

t

;

Brassaf

dicsbb nap emlékére Görgeytl egy «Branyiszkó
1849 febr. 5.» felirattal ellátott aranyhímzés
kapott. Az ellenség vesztesége
mintegy 200 fre rúghatott, a foglyul esettek

zászlószalagot

95-öt tett ki. A branyiszkói ütközet
a benne részt vevk v. az elesettek
száma miatt fontos, hanem azért, mert megnyitotta az összeköttetést Görgey serege és a fels
tiszai sereg közt és ily módon lehetvé tette az
összes magyar haderk egyesítését és a gyzelmes tavaszi hadjáratot. V. ö. Breit, Magyarország 1848— 49-iki függetlenségi harcának katonai
története, L köt., 218 old.
Branzino a. m. tengeri sügér (Lahrax lob-

száma pedig

nem annyira

rax

L.).

Bras
B.

(franc,

ejtsd

:

dessotis, karöltve,

bra) a. m. kar
B. dessm,
bizalmasan á B. ouverts,
;

;

kitárt karokkal.

Brascassat

(ejtsd.-

brakassza),

Jacques Raymond,

francia fest, szül. Bordeauxban 1804 aug 30.,

megh. 1867

febr. 28.

Parisban Richárdnál és Her-

sentnál tanult, azután hosszabb idt töltött Olaszországban és tájképfestéssel szerzett hímevet,
utóbb azonban az állatfestésre tért át és gondos megfigyeléssel, színesen, de aprólékosan, nem

egyszer szárazon festette meg állatképeit, melyek nagy kedveltségnek örvendtek. KiemelenKüzd bikák (nantesi múzeum) A bika
Tájkép állatokkal (mindkett a párisi Louvreban) stb.
Braschi, Giovanni Angelo, VI. Fiús pápa csa-

dk

:

;

ládi neve.

Brasero (sp.),

melegedésre szolgáló vasserés Olaszországban a kályhát pótolja 2. máglya.
Brasidas, a peloponnesosi háború els évtizedében, 431 422 Kr. e.) a spártaiak legkiválóbb
hadvezére. Minthogy az athéniek fereje a tengerparti városok szövetségén alapult, B. kis hadsereggel azt a megbízást eszközölte ki maga részére, hogy a Makedonia és Chalkidike területén
lev athéni gyarmattelepeket elpártolásra birja.
Óvatosságával sikerült haderejét Görögországon
át bántatlanul átvezetni és mivel Makedonia partvidékén veszélyeztette Athén uralmát, maga
Kleón állott 422. vele szemben a hadsereg élére,
de B. Amphipolisnál meglepte, és bár a két vezér
a csatában elesett, a küzdelem a spártaiak gyzelmével végzdött.
1

.

peny, mely Spanyol;

—

Brasilein,

1.

Brazüin.

Brasljevica, adók. Zágráb vm. jaskai j. ban,
(1900) 837 horvát-szerb lak. u. p. Kast, u. t. Ki'asic.
Brassai Sámuel, kiváló magyar tudós, szül.
Toroczkón 1800., megh. Kolozsvárt 1897 jún. 27.
Apja tanító, majd toroczkószentgyörgyi unitárius
irányította s elsegípap volt üa tanulását
tette gondolkodásának önállóságát. B. 1813. a
kolozsvári unitárius kollégiumba lépett. 1821
után huzamos ideig erdélyi fúri családokban ne
velsködött. B munka közben látóköre tágult,
mveltsége általánossá vált és kifejldött egész
életét jellemz sokoldalúsága. 1837-ben a kolozsvári unitárius kollégium tanára lett s megalkotta
az els iievelöi kört. 1848— 59 között Budapesten
része a 33. zászlóaljra esik. Ezen zászlóalj hsies élt, Szönyi és Gönczy magániskoláiban tanított s
magatartása elismeréséül a kemény, de annál fként kritikai irányú irodalmi mködést folyta;

;

»

—
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:
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1859-ben visszatért kolozsvári tanszékére kedeteink bels, végs oka a 8z^)adakarat, melyaz akkor alakult Erdélyi Múzeum-Egj-esület nek tanácsadója a gondolkodás. A halállal a lélek

tott.

s

igazgatója és természetrajzi gyjteményének re
lett. 1862— 72-ig ez volt egyedüli munkatere.
1872-ben az új kolozsvári egyetemen a matematika tanszékét foglalta el mint nyilv. rendes tanár. 1884-ben nyugalmazták, de mint a szanszkrit
nyelv jogosított tanára néhány évig azután is tartott eladást. A M. T. Akadémiában elbb a III.,
majd a II. osztály tagja volt; 1884. tiszteleti
taggá választották. B. érdekldése az élet és a
tudomány egéáz körére kiterjedt s irodalmi tevékenysége is sokoldíilú volt. Pályája kezdetén fként a matematika, természettudomány, geográfia
foglalkoztatja; 1842. Bankismeret c. müve tájékozott, éles itéletü közgazdának mutatja s az
1834— 48-ig általa szerkesztett Vasárnapi Vjságban is ily iránj-ú mvelje a tudománynak. Állandóan törekszik a zenei mveltség terjesztésére. A
költi müvek élvezése céljából sok nyelvet megtanul s a nemzeti nyelv épségének jelentsége iráírja az
njitja magyar nyelvészeti mködésében.
els, alapos birtilatot Eötvös nagy müvérl (A
XIX. sz. uralkodó eszméi). Szerkesztette Meltzl
Hugóval az Összehasonlító Irodalomtörténeti
Lapok-at s mint a matem.-természettud. kar dékánja az 1874— 5-iki tanév végén
klasszikái
nyelvek tanításáról mondott évzáró beszédet.
Azonban, bár mködése ilyen sokoldalú, gondolkodása éppen nem szétfolyó. Az egészet határozott
lilozóflai felfogás tartja össze s mindenik ágnak
határozott középponti gondolat ad egyenes irányt.
Füozóflai munkássága 65 éven át (1832— 1897)
tükre mindazoknak a mozgalmaknak, melyek e
közben felmerültek s a magyar filozófiát érintették. Az egymásra toluló eszmeáramlatok gondolkodásában nem zavarják meg: alapos tájékozottsííga a magyar filozófusok irányainak éles
bírálójává teszi. Mindig uralkodik rajta ers logikája s filozófiai müvei között is a legjelentékenyebbek közé tartozik a Logika (lélektani alapon
fejt^etse, 1858). E tudományt gyakorlatibbá
ig5'ekszik tenni, meit ennek célját nem az a «fá-

A

eszmeo jelzi, hogy «a gondolkodás szabály ozója»; B. 'az egymás értése eszközlésében
látja a célt s «így nem a gondolkodás, hanem a
gondolatok s eszmékbeU közlekedés szabályozásábana <a beszélt értelmesen beszélni, a haUót
értelmesen hallani, röviden érteni oktassa». Filozófiai rendszerét többszöri fejtegetés után Az
igazi positiv philosophia c. akad. értekezésében
t>'olozott

:

(1896) foglalja össze.

Az

«igazi positiv» jelzés

Comte-tal való ellentétet fejez ki. B. nem csupán
a fizikai tényeket tartja bizonyosaknak és határozottaknak, hanem a pszichikaiakat is, ezért az
ö filozófiája igazán pozitív, mert oteljes értelmükben vett tényeken alapult és épült •>. A filozófia deduktív tudomány s kiindulása ez a föelv
«az embernek egj-etlen egy bizonyos, csalhatatlanul igaz tudomása az, hogy van, vagyis létezik ». Ez a létei s a vele összeforrott tudás személyesítve az én. a tudás állapota az öntudat.
Ennek tulajdonsága közvetienség, önállóság, azonosság, maradandóság, értésünki-e adja a nemént (a jelenségeket), akarat, gondolkodás. Az akarat által énünk parancsol a nem-énnek. Csele:

:

visszatér oda,

ahonnan

kivált, az istenst'gbe. B.

okoskodásában a különböz

filozófiai irányok vonásai közül található egy-egy, de az egész munka
az ö szellemének terméke.
Különösen becses módszertana, melynek elveit
több Ízben fejtegette s
módszerrl c akadémiai felolvasásokban (1867) rendszerezte. Ezek a
fejtegetések és tanári mködé.se közben valósított újításai, tankönyvei nevezetes helyet biztosítanak neki az egész magj-ar nevelés tört*' n ötében.
Elvei sok tekintetben újak. Az iskolát fképen
nevelintézetnek nézi, de a tanítást nevezetes
munkának, mert a végs cél «mivelt elmék formálásán. Jelszava: keveset, jól és lassan. Mételynek tartja az enciklopédizmust, a wkóstoltató
módszert)) s maga csak három tárgyat kíván
nyelveket, matematikát, történelmet: a természettudományokat csak fakultative.
Sokat foglalkozott B. nyelvi és irodalmi kérdésekkel is. Alapos klasszikus mveltsége volt és
a klasszikusok olvasásával táplálta világos gondolkodását. Fként a hetvenes években írt jeles
polémikus értekezéseket egyes kiváló magyarázók könyveirl. Nevezetesek: Commentator C<nnmentatus tarlózatok Horatius satiráinak magyarázói után (Pest 1872); Paraleipomena kai

A

nem mondtak s amit rósz: Amit
mondtak a commentatorok Virg. Aeneise
könyvére, különös tekintettel a magyarokra

Dio^rthum^na
szid
II.

nem

Alaptétele, melyre e
tanulmányai alatt mindig visszatér, ez az idí^en magyarázót nem kell szolgai módon követni, ügyelni
kell a fordításnál a magyar nyelv szellemére s
egyes értelmezések csak akkor állhatják meg
helyüket, ha sok adattal igazolhatók. Jól ismerte
a szanszkrit nyelvet is, de filológiai munkásságából legmaradandóbb az, mely a magyar nyelvre
vonatkozott. E téren
A magyar tnondat
(Magy. Akadémiai Értesít, a nyelv- és szépt
osztály közi. I. és Hl. kötetében. Pest 1860—63).
Ennek I. részében általános elveket fejteget s
különítsen azt, hogy a nyelvbeli egyén vagyis
egység a mondai (nem a szó), hogj' a nyelv sajátságai a mondat sajátságaiban fészkelnek, hogy
a mondatnak frésze az ige-állítmány s a többi
mind ennek van alárendelve. A II. részben tüzetesen tárgyalja az ige szerepét a magyar mondatban, azután a amagános határzókéti) (köztük
a nevezét is vagyis az alanyét) s egy külön
pótlék-füzetben a jelzvel «bvített mondatot*
(1870). Legnagyobb gonddal és olmeéllel fejtegette mindezekben a szórend bonyodalmas kérdéseit 8 ezekkel utóbb külön értekezésekben is
foglalkozott. A mondattanon kívül sokat foglalkozott B. a helyes magyarság kérdéseivel ia
indította meg a magyartalansáés tulajdonkép
gok ellen irán^niló újabb mozgalmakat, melyek
aztán Szarvas Gábor Magyar Nyelvr-ében nyilvánultak leghatásosabban. Már 1846. közölt a rövid ideig szerkesztése alatt álló Erdélyi Híradóban s 1859. Hunfalvy Pál M. Nyelvészet-ében
efféle észrevételeket. Utóbb a M. Nyelvr-ben
közölt idevágó vitatkozó cikkeket, de más folyóiratokban is. Ide tartozik A neo- és paiaeologia
(u. 0. 1873).

:

fmve

:

:

;

;
:
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Brassey (ejtsd: bresszi), Thomas, sir, angol közügyébeníTt akadémiai értekezése (1875), st 1882.
ma- gazdasági író és politikus, sziil. 1836 febr. 11.
egy külön kis folyóiratot kezdett kiadni
gyarnyelvellenre címével (Kolozsvárt). B. nyel- Staffordban. 1865-ben az angol parlament tagja
vészeti munkái igen becsesek a bennük nyilatkozó volt, 1880— 84-ig az admiralitás lordja, 1884— 85-ig
rendkívül ers nyelvórzéknél s éles itélerönél titkárja, 1895— 1900-ig Victoria gyarmat korfogva. De vannak hibái is. Éppen ers logikája mányzója lett. Igen kedveU a tengeri életet és socsábítja kelleténél gyakrabban dedukciókra, holott kat utazott nejével és gyermekeivel saját jachtmaga a
maga fejtegette egykor a nyelvtudománjoiak in- ján, a híres Sunbeam-en, amelynek
duktív voltát. Legnagyobb tévedése, hogy a kapitánya. 1876-ban körülhajózta a földet. Sokat
teljesen írt az angol hajóhadról és társadalmi kérdésekrl,
amint ma elttünk áll
nyelvet
logikai, befejezett és egybevágó szervezetnek egyebek között Work and Wages (1872) British
tartja, mintha egyszerre készen szökkent volna ki Seamen (1877) Lectures on the Labour Question
az emberi agyból. Mindamellett B. munkáinak ál- (1878) Foreign Work and English Wages (1879)
landó nagy értékük lesz s ez értéknek legersebb The British Navj^ (1882—89, 6 köt.); Voyages
Neje, Annié B., szül.
tényezje a gondolkodás eredetisége, mely B.-nak and Travels (1895, 2 köt.).
1840., megh. 1887 szept. 14., férjével tett utazáegész mködését jellemzi.
Irodalom. Köváry L., A száz évet élt B. pályafutása és sainak leírásával tette nevét ismertté.
müve
:

A

—

—

;

;

;

;

—

munkái, Kolozsvár 1897 Márki 8., B., Akad. Értesít 1897
Kozma F., B. mint esztétikus és mükritikus, Akad. Érte;

;

Kolozsvár 1899, részB.
letes ismertetés becses történeti keretben; Concha Gy
1357
Kocsis Lénárd, A
58
emlékezete, Olcsó Könyvtár
mondatrészek B. mondatelméletében. Nyelv. fiiz. 3. sz.
Kaiblinger F., B. nyelvtanítási reformja, Budapest 1910
Fitz József, B. Sámuel, monográfia, u. o. 1911.
kezés ISOO; Gál

K., B.

mint

filozófus,

,

—

;

;

Brassavola R. Br.

az Orchidaceae
(Kosborfélók) család génusza, melynek 20 faja
Amerikában honos. Sokközülük kultúrában is el(növ.),

fordul.

Brasse (franc, ejtsd: brasz),

régi francia hosszu-

ságmérték, kb. 160 cm.

Brasserie

(franc), sörgyár, sörház,

söröz

brasseur (ejtsd: brasször), sörfz vagy sörmérö
vendégls.
Brassert, Hertnann, német bányajogi író,
bonni bányakapitány és fbányatanácsos, szül.
1820 máj. 26. Dortmundban, megh. 1901 márc. 16.
Bonnban. 1860-ban Achonbachhal megalapította a
Zeitschiift ftir Bergrechte c folyóiratot, melyet
1873-tól maga szerkesztett. 1860 körül megbízták
a porosz bányatörvény tervezetének kidolgozásával, mely Németországban és azonkívül is mintául szolgál. Bányajogi tanulmányai saját folyóiratában jelentek meg.
Brass. és Kov., magyar növénynevek mellett

Brassai Sámuel ós Kováts Gyula nevének

rövidítése. L. Kováts.

F

A Voyage

in the

Sunbeam

(1879)

magyarul

is

megjelent kivonatos fordításban (Budapest 1885.
Utazás a Napsugáron, ford. dr. Öreg János). Egyéb
mvei Sunshine and Storm in the Bast (1880)
:

Tahiti (1882) In the Trades, the Tropics, and the
roaring Forties (1884) The Last Voyage to India
and Australia in the Sunbeam (1889). Utolsó utazásukon B.-né Ausztrália északi partja közelében
meghalt és tetemét utolsó kívánsága szerint az
Indiai-óceán fenekére sülyesztették.
Brassía Lindl. (növ.), az Orchidaceae (Kosborfélék) család génusza, melynek mintegy 30 faja
Amerika tropikus részében van elterjedve. Gyak;

;

a B. brachiata Lindl.
(növ.), 1. Káposzta.
Brassin, eredetileg Brassine, belga zenószcsaeulád. Louis, baritonénekes, szül. Aachenben
rópai hírét Lipcse városi színházában 1847— 59-ig
szerezto. Fiai Louis, szül. Aachenben 1840 jún.
24., megh. 1884 máj. 17. nagy zongoramvész és
tanár Berlinben, 1869— 79-ig Brüsszel, azóta Szt.Pétervár konzervatóriumán. Mvei is becsesek.
Léopold, szül. Strassburgban 1843máj.28.,megh.
Konstantinápolyban 1890 márc. Elkel zongorajátszó, Bernben zenetanár volt a 70-es évek végén Oroszországban telepedett le öccsével, Gerharttal együtt, ki Aachenben szül. 1844 jún. 10.,
hegeds és zeneszerz.
Brassó vármegye, hazánk Királyhágón túli
vagy erdélyi részének egyik vmegyéje határolja
É.-on Nagy-Küküll és Háromszék, K.-en ez
utóbbi, Ny.-on Fogaras
vmegye, D.-en Roruánia.
Határai nagyobb részt

ran kultivált

faj

Brassica L.

;

:

;

;

Brasseur de Bourbourg (ejtsd: braszördö burbúr),
Charles JEfienne, francia író, szül. Bourbom'gban
(Nord) 1814 szép. 8., megh. Nizzában 1874 jan. 8.
Eleinte Quebecben a kat. papnevel iskola tanára volt, azután a bostoni püspök mellé került
és 1848 után a kat. ogj'^ház érdekében, de tudományos kutatások végett is beutazta Észak- és természetesek É.-on
Közép-Amerikát. Egy ideig Mexikóban s Guate- Persányi hegység és az
malában volt. Nevezetesebb mvei Histoire de Olt folyó, K.-en a TatCanada (Paris 1852, 2 kötet) Histoire des Na- rang vize, D.-en a B.-i
tions civílisées du Mexique et de l'Amerique cen- és Bodzái hegység. Tetral (u. 0. 1857—59, 4. köt.), a középaraerikai régi rülete 1499 km«. Szíve
indiánus népeknek és a spanyol hódításnak törté- a Barczasá^ (1. o.) terménete belföldi kútfk alapján. B kritikátlanul össze- keny rónája, melyet Ny.szedett kútfket quiche-nyelven, Popol-Vuh cí- on és D.-en hegységek
men kezdte közzé tenni (Paris 1861) és hozzá qui- öveznek. Ny.-on a Persá- Brassó vármegye címere.
che-nyelvtant is írt. 1864-ben jelont meg tle: nyi hegység (1. o.) középReláción de las cosas de Yucatan 1866. Monu- magasságú teti emelkednek, köztük a kilzbai
ments anciens du Mexique 1868. Quatre letti'es Várhegy (1106m.)ósafeketehahni Nagy -Fekete
sur le Mexique 1871. Bibliothequc mexico-guate- hegy (Zeidner Berg, 1294 m.). E hegységeket,
melyeloiek túlnyomóan szelíd emelkedés teti
malienue.
;

:

;

;

;

;
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nagyobbára erdsek, a Barcza vizének a völgye
választja el a vinegye D -i határán égnek mered,
hatalmas B.-i hegyjiégtöl (1. o.), melynek két
fötömege közül csak a vadul szaggatott Bucsecs
(2508 m..

1.

o.)

esik B. területére.

A

Bucsecs

fö-

tömege ÉK. feléalacsonyabb (1324 m.) gerinc által
magához kapcsolja a Brassótól D.-re emelked
Keresztényhavas (1804 m., 1. o.) csoportját, melynek legészakibb tagja a Brassó fölött emelked
961 m. magas szép Czenk (1. o.). A Tömösi keskeny szoros (1. 0.), melybl a vasút a predeáli hágón át Romániíiba megy, e hegycsoportot a tle
K.-re emelked Bodzái vagy Csukás hegységtl (1.
Csukás) választja el, mely a vmegye DK.-i szögletét borítja be. Ez a Tömösi-szoros mellett a NagyKöhavassal (1840 m.) kezddik, azután D. felé
domborodó ívben a vmegye határát követve (Paltin 1904 m.). az ósánezi szoroson túl (1. q.) a Csukás (1. 0.) tömegében (1958 m.) kulminál, É.-i nyúlványaival pedig a Hétfaluig terül szét.
E hatalmas hegységekbl számos folyóvíz siet a
Barczaságlapálya felé.valamennyiazöltnak véve
útját. A Csukás tömegébl a Zajzon vizével egyesül Tatrang veszi eredetét, mely a vmegj-^e területén kívül a Feketeügy közvetítésével jut az
Oltba. A Tömösi-szorosból aláfutó Tömös a Bucsecsbl ered Vidombáki patakba ömlik. A Fogaras vmegyében ered jóval nagyobb Barcza az elbbivel párhuzamosan folyik s Földvárnál ömlik a
vmegye határát képez Oltba, amely a Persányi
hegységbl még számos apróbb vizet (Homoród)
vesz fel. Maga az Olt kacskaringós mederben szegélyezi B. határát, gyakran kiont s Prázsmár és
Hermány táján tetemesebb mocsarakat táplál
ugyanilyenek vannak Feketehalom és Höltövény
közt a Homoródba öml úgjuevezett Ujárok mentén is. Mind e folyóvizek közül csak az Olt alkalmas a tutajozásra, a többi vizek nagy esésöknél
ós rohamos futásuknál fogva legfeljebb úsztatásra
használhatók. Nagy tavak nincsenek B. vm.-ben,
déli ha tár hegységekben apró tengerszemek elfordulnak, Brassó mellett pedig az idszaki Fortyogó (Gespreng) említend a hei^yek általában
Mtün forrásvízben bvelkednek. Ásványos forrásai közül csak a zajzoni égvényes savanyú vlz és
vasas víz említend, kis fürdvel.
Éghajlata fekvésénél fogva D.-i részében
meglehets zord, É.-on valamivel enyhébb. B. vm.
közepes évi hmérséklet© csak 7'6" C, a januáré
48^ a júliusé 18"4<' a hmérséklet szélsségei
;

—

;

;

— 27-3 és 84-80; abszolút ingadozásatehát621'^C.

a csapadék évi mennyisége a Barcza lapályán
(Földvár) 690, B.-ban 759 mm. A hegyekben
a hfok sokkal csekélyebb, a klima igen zord, a
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(1256 ha. ugar). 1750 ha. kert, 21,757 ha. rét és
kaszáló, 18,172 ha. legel és 61,712 ha. erd. A
földmívelós fbb cikkei árpa, búza, rozs ós zab,
továbbá kukorica, burgonya, ezenkívül tetemes
cukorrépa (2723 ha.), kevés kétsoros, köles, takarmány-répa, len és kender. A földmivelés azonban, minthogy a föld nagyon fel van aprózva ós
kevés kivétellel mind az ugarkónyszer és háromfordulós gazdálkodás nyomása alatt áll, nem kielégít. A kertészet újabban fejldésnek indult,
nem terem, a rétek állapota nem felel meg
az okszer gazdálkodás követelményeinek. A kiterjedt havasi legelk a juhgazdaságnak szolgálnak, az el- és középhegységek legeli a meggondolatlan erdirtásnak köszönik létüket s a marha
táplálására nem alkalmasak. Az erdkbl csak
8318 ha. tölgyes, 37,570 ha. bükkös, a többi fenyves az erdk adják meg B. vm. jellegét és szépségét, életét és egészségét. Mindegyik fanemnél a

szU

;

szál-erdgazdaság uralkodik, a középerd egyáltalában nem fordul el, a sarjerdö csak a különböz
fanemekkel bebokrosult legelkön. Az itt termelt
fa mint tüzelfa, épület- és szerszámfa jön forgalomba. B. vmegye területén szll alig fordul
el (2 ha ), a nádas 3 ha., a nem term terület
4543 ha.

Állatállománya az 189.5. évi összeírás szerint
37,237 drb túlnyomóan magyar fajtájú szarvasmarha, 12,866 ló, 20 szamár, 29,960 sertés,
13,535 juh és birka és 397 kecske, míg az 1908.
évi összeírás szerint volt 42,397 szarvasmarha,
10,469 ló, 28 szamár és öszvér, 25,020 sertés,
17,135 juh és 374 kecske. Az állattenyésztés
leginkább a kisbirtokosok kezében van, a lótenyésztés jelentékeny és fejlett, a szarvasmarha
tenyésztése javul, a juhgazdaság a havasokon kezdetleges állapotban van ugyan, de a hús, gyapjú és
tejtermékek (túró, sóstej) termelése által jutalmazó. A számyasállatok száma 115,283 drb. a
mellkasoké 3978. A vadászat jelentékeny a vadállatok közül barna és fekete medve és farkas gj^akori és a legel marhákban és
vadban nagy pusztítást visz végbe a hiúz már igen ritka, de gyakori a róka, borz, vadmacska, nyest és vidra.
Továbbá elfordul vadkecske (a Bucsecsen), vadkan (Zernest, Apácza, Magj^arós bükköseiben),
és nyúl. A ragadozó madarak közül kesely, sas,
sólyom, kánya, karvaly, ölyv és bagoly fordul el,
Továbbá a fajd, mogyoróstyük, fogoly, fürj, ha,
vasi tyúk, póling, erdei szalonka, kanalas ruca s
egyéb szárnyas madarak. A halászat tárgyai az
Oltban és Feketeügyben harcsa, pontj', kárászmenyhal, cigányhal, csuka és márua, a havasi patakokban pisztráng, menyhal, zsemlyehal, serinc.
(Cottus gobio) a halászat emelésére Prázsmáron,
Rozsnyón és Krizbán mesterséges haltenyészt
;

;

z

;

z

csapadék mennyisége lOOOmm.-t is meghalad. A
legmagasabb hegyeket egész nyáron át hó borítja, az alacsonyabbakon is 8—9 hónapig ma- állomások alakultak.
Lakóinak száma csak igen lassan emelkedik
rad meg a hó. Levegje azonban B. vm.-nek fe1880-ban 83,090 lélek volt, 1890-ben 89,457,
lette egészséges.
Ásványos kincsei közül csakis a kszén (Vol- 1900-ban 95,565 és 1910-ben 100,628. mibl
kány) és agyag (Keresztényfalva, Barczaújfalu) (1910-ben) 2267 katona. Egy km«-re 671 lakó
esvén, B. vm. tehát a közepes népesség vármenyer ipari alkalmazást.
Földje részben kövér agyag, részben barna ho- gyék közé tartozik. A lakosok közt van (1900) 31, 191
mok, termékenységre nézve a Barcza rónája els magyar (32-6«/o), 29,415 német (30-8»/o) és 33^86
az egész vm.-ben. B. vm. term területe 144,191 oláii (35'6o/o). A lakosság vegyesen lakik a maha., ebbl csak 39,516 ha. bevetett szántóföld gyarság a Hétfaluban van többségben, a német;

;

:

—
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ség az oláhokkal keverve lakik s abszolút több"
sógben egyik járásban sincs, de túlnyomóan német községek nagyobb számmal vannak tiszta
német község azonban ép úgy nincs, mint tiszta
magyar vagy oláh. A Hétfalu magyar lakói az
úgynevezeít csángók (1. o. és Hétfalu). Az idegenajkú népességbl 18,050 lélek beszél magyarul. Hitfelekezet szerint van a vármegyében
10,675 (ll-2ö/o) r. kat., 1075 gör. kat., 33,901
(35-5<»/o) gör. kel., 42,802 (Mo/o) ág. evang., 5484
helv., 1030 unit. és 1291 izraelita figyelemreméltó, hogy katolikusok és izraeliták csak B.
városában laknak nagyobb számmal, a községekben csak szórványosan. Ezer lakóra jut (i909)
97 házasságkötés, 32'7 születési, 22*4 haláleset,
a népesség természetes szaporulata tehát 1000
lakóra 10'3. Foglalkozásra nézve B. azon vm.,
melyben az stermel népesség aránya (44-9o/o)
az egész országban a legalacsonyabb, ellenben
igen magas (21"97o) ^-z iparosok aránya; kereskedelemmel és hitellel 4'1, közlekedéssel 39,
közszolgálatokkal 4'8Vo foglalkozik, ami B. város hatására vezetend vissza. A tényleg keres
népesség összes száma 46,910, mibl stermelésre 20,799, iparra 9762, kereskedelemre és hitelre 1691, közlekedésre 1080, közszolgálat és
szabad foglalkozásokra 1583, véderre 2976, napszámosokra 4369^ tkésekre és nyugdíjasokra
jut; az eltartot1180 és házi cselédekre 3073
tak összes száma 48,655. Ipar és kereskedelem
B. vm.-ben igen virágzó különösen ipar tekintetében hazánk legfejlettebb vmegyéi közé tartozik. Az ipar leginkább B.-ban központosul, de
vannak jelentékeny ipartelepek Botfalun (eukorgyái"), Prázsmáron (papírgyár), Deresztyén (gyufagyár), Keresztényfalván (agyagárugyár) B.-ban
magában a posztó-, br-, köteles-, fa-, papir-,
szesz-, sör-, malom-, cement-, cukor-, gép-, tégla-,
vegyi- és kolajipar van jelentékenyen képviselve, az iparcikkek egyúttal a kereskedelem fbb
cikkei is. A háziipar a romániai kivitel megsznése óta nagyon hanyatlott és sok helyen egészen
megsznt, Barczaújfaluban azonban a fazekasságot még most is zik. A kereskedelem azeltt
fleg Románia felé irányult, de a vámháború
óta tetemesen csökkent f cikkei ma állatok,
nyerstermónyek, gabonanemüek, szén,
és föld,
faáruk s az ipartelepek készítményei. Van a vármegyében 6 bank, 2 takarékpénztár és 16 szövetkezet, összesen (i909) 31.000,000 K betéttel.
Közlekedésügy. yasutai: A Máv. budapest—
predeáli vonalának Ürmöstöl Predeálig terjed
vanala 65'5 km. a B.— háromszéki h. é. vasútnak B. Zernest és B.— Kökösig terjed 39"6
km. ésB. Hosszufaluig terjed 17'4km. vonalai
és a fogaras— B.-i h. é. vasútnak B.-tól Szúnyogösszesen 146"5.
székig terjed vonala 24 km.
km. Közútjai kitnek, van összesen 153 km. állami és 242 km. törvényhatósági útja, mind kiépítve ezenkívül van 46 km. községi közlekedési út ós 308 km. községi közdl út. Romániával a Tömösi- (1. o.) és Ósánci- (I. o.) szoroson át
tart fenn közlekedést; úgyszintén a már Fogaras
vmegyébe es Törcsvári-szoroson át. Hajózható
;

;

f

;

;

;

k

;

—
—

;

;

folyója nincs.

A vmegyében van 24 posta- és táv-

iróhivatal, továbbá

483 távbeszél állomás.

—
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A közoktatásügy állapota a

szászok lakta vide az oláhok közt még sok kívánni valót hagy. A tanköteles gyermekek közül csak
416 nem jár iskolába s a népességnek 64-0, a 6

déken

jó,

éven felU lakosságnak

74-9o/o-a (61,689 lélek)

67-4o/o). A vármegyének minden községében van iskola, összesen 39 kisdedóvó 3140 növendékkel, 70 minden-

tud írni és olvasni (1890-ben

napi elemi, 43 ált. ós 7 gazd. ismétliskola, 3
iparos és 2 keresk. inas iskola, 15 polgári iskola,
összesen 15,929 tanulóval (közülök 11,213 a mindennapi elemi és 863 a polg. iskolában). 1 kisdedóvónképz, 3 gimnázium, 3 reáliskola, 1 földmíves iskola (Földvár), 4 ipari és keresk. iskola, 1
börtöniskola és 1 emberbaráti jelleg Intézet,
összesen tehát 183 iskola 20,994 tanulóval, a közép- ós szakiskolák mind B. városában vannak.
Általában véve B. város a szellemi és anyagi

m-

veltség központja.

Közigazgatás. B. 3 járásra oszlik és 1 rendezett tanácsú város van benne, ú. m.
{;

Járás

\

Lakos-

Az 1900. évi
népességbl

ság
s * száma
1910.

|magy. német

Alvidéki
Felvidéki

19,658(1

3,-il4

18,995J

Hétfalusi

20,717
88,991

1,781
11,881
14,115
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v.

..

Összesen

_

r. t.

24j|

A vmegyében

98,36111 31,191

van

1

r. t.

8,257
10,315

I

Lakóházak

oláh

szama
!|

7,1061

199

6,955
8,577

10,6M

11,248;

4,450
4,248
5,697
4,077

29,415

33,886= 18,472

város, 23

nagyközség

és 24 puszta.

A községek többnyire népesek, csak egy van
ezernél kevesebb lakossal; legnépesebb Hosszúfalu
5995 lak. Székhelye: B. Az országgylésbe B.
vm. 2, B. városa 2 képviselt küld.
Egyházi tekintetben B. vm. 3 r. kat. egyháza a
Gyulafehérváron székel erdélyi püspöki, az 1
gör. kat. leányegyház a Balázsfalván székel
gyulafehérvár-fogarasi érseki, a 31 gör. kel.

egyház a Nagyszebenben székel erdélyi érseki
egyházmegye, az ág. ev. egyházak közül 12
a tiszai, 15 az erdélyi, a 2 ref. egyház az erdélyi
8 végül 1 unit. leányegyház a kolozsvári egyházmegyéhez tartozik izrael. anyakönyvi hivatal 2
;

van (B.-ban).
Törvénykezési szempontból

B.

vm. a maros-

vásárhelyi kir. ítéltábla s a B.-i kir. törvényszék területéhez tartozik, van 2 járásbírósága,
fügyészú. m. B.-ban és Hosszúfalun: kir.
sége és sajtóbirósága Maros- Vásárhelyen, bányabirósága Gyulafehérvárt és pénzügyi bírósága
Nagyszebenben van. B. a kolozsvári közjegyzi
kamarához tartozik s B. egy közjegyz székhelye;
ugyanitt ügyvédi kamara is van.
Hadügyi tekintetben az egész vmegye a B.-i 2.
hadkiegészítési és a 12. nagyszebeni hadtestparancsnokság, a B.-i 24. sz. honvédgyalogezred
területéhez tartozik; állandó vegyes felülvizsgáló
bizottsága B.-ban van; ugyanott csendrségi
kerületi szárny- ós szakaszparanesnokság székel.
Pénzügyi tekintetben aB.-ipénzgyigazgatóság terletét alkotja B.-ban adóhivatala, pénz«
;

ügyrsége és fvámhivatala van meUékvámhivatalok Pelstömösön és Ósánczon vannak. B.
;

egyúttal keresk. és iparkamara és államépítószeti

—
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hivatal székhelye; közutak tekintetében a B.-i
felügyel, posta- és távirdaügyekben a kolozsvári
igazgatóság területéhez tartozik. Erdi a brassói
erdöfelügyelö vezetése alatt állanak. Méntelep a
megyében nincs, állategészségügyi tekintetben a
kolozsvári igazgatóság területéhez tartozik, állami
állatorvosa B.-ban van. ósánczon, Felstömösön
és B.-ban m. kir. belépöállomások vannak berendezve kultúrmérnöki ügyekben a B.-i kerülethez tartozik. A vmegye területén van 22 gyógyszertár (köztük Brassóban 9), 3 kórház (240 ágygyal), 44 orvos, 1 sebész és 104 bába.
Története. A mai B. vm.történeti élete a XIII.
8z. elején kezddik. A rómaiak barczasági tartózkodása nem igen hagyott nyomot. A honfoglaláskor odatelepedett magyarokat a kún-beseny támadások kiszorították. De hogy volt magyar lakossága a Barczaságnak, annak bizonyítéka a
számos magyar helynéven (pl. terra Borsa, Magyarkö, Rakodó) kívül a Salamon-monda, mely
szerint Salamon lovának patkónyoma ma is látható a brassói Salamon-sziklán. II. Endre 1211.
;

a német lovagrendnek adományozza a Barczaságot, mely akkor «eLhagyatott és lakatlan» volt,
hogy védjék meg a kunok betörései ellen. A lovagrend Salza Hermann nagymester vezetésével
birtokába is veszi a Barezaságot és benépesíti, de
nem a szászok-lakta földrl, hanem külföldi né-

-
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fnyi sereget

a Barezaságra. II. Rákóczi
sokat szenvedett a Banrzaság.
Az 1848— 49-iki szabadsághaniban a Barczaság,
mint szászok-lakta föld, jelents szerepet játszott
a nemzeti ügy rovására ós több ütközet színhelye
volt. 1848 dec. a szászok és oláhok kifosztották
a Hétfalut. 1849 márc. 18. Bem tábornok elhada
Czetz tábornokkal az élénFeketehalomnál megveri
az egyesült orosz-osztrák-szász hadakat. Az ellenséget kizik Oláhországba. Bem a hétfalusiakból honvódzászlóaljat szervezett. Jún. 19— 20-ig
Kiss Sándor ezredes hsi ellenállást fejtett ki seregével a Tömösi -szorosban Lüders orosz tábornaggyal szemben, de a roppant er elsöpörte. Az
1876. évi törvényhozás megszüntette B. vidékét
és 1877. megalakult B. vmegye. V. ö. a Brassó
zúdít

Ferenc hadaitól

is

városánál felsorolt munkákat.
Brassó (Kronstadt, Brasovu, Corona, szász néven Cron, Cronnen), r. t. város sz. kir. város címmel, B. vmegj^ében, a vmegye székhelye, a Barczaság D.-i szélén s az arra nyíló völgyekben gyönyören fekszik. B. fekvésére nézve hazánk legszebb városa csak csekély ré.sze (Ó-B., Bolonya)
terül el a lapályon, legnagyobb része a völgyekbe
szonil. Középpontját a Belváros (592 m.) teszi,
aránylag csekély területet elfoglaló szabályosabb
városrész, mely a Czenk (960 m.) gyönyör erdségeinek alján s a Fehér Bástyahegy és Malomhegy alatt terül el ettl Ny. felé több keskeny
völgy nyílik, melyekben a Bolgárszeg nev városrósz messze a hegység belseje felé húzódik. A
regényes Czenk az egész városon uralkodik s
ennek legkeskenyebb utcájából is megpillantható.
A Belvárostól É. felé a Bástyahegy (718 m.) emelkedik két régi toronnyal (fehér és fekete bástya),
attól K. felé a Fellegvár (644 m.) különálló dombja
van, s a kett közt mintegy ^1^ órányira húzódnak Ó-B. hosszú utcái egészen a barczai lapály
szélén álló Szt.-Bertalan templomig; a Fellegváron
túl a m. kir. államvasutak állomása felé a Csigahegység (713 m.) Bolonya külvárosa terül el. A
Belváros meglehetsen szabályosan épített, rendkívül tisztán tartott s barátságos külsej utcáival
kellemes hatást tesz az idegenre hajdan a mai
Ó-B. helyén feküdt, de a középkor háborúi alatt
mind beljebb húzódott a hegyek védte völgybe, míg
a legbelsbb völgyben (a mai Bolgárszegben)
;

met telepesekkel. Emellett magyarok és székelyek is bevándorolhattak. A lovagrend csakhamar
elhatalmasodik pénzt veret, határát kiterjeszti,
kvárakat építtet. Ezt a király elnézi, de mikor
a nagymester a lovagrend birtokát közvetlenül
1225.
III. Honorius pápa hatalma alá helyezi
kizi a rendet az országból. A lovagrend kizése
után a Barczaság a székelyek grófjának fenhatósága alá kerül, aki magát alispánjával képviselteti. Az alispán állandóan B.-ban székel. így
alakul meg a XIV. sz.-hanB. vidéke (distrktus).
1422-tl fogva B. vidéke kivonja magát a székely ispán hatáskörébl, a szebeni szász ispánság
kiváltságait élvezi és oda f ölebbezhet. Ekkor már
B. vidékének várhatósága Törcsváron székel. B.
mint határvidék mindig sokat szenvedett a küls
eUenségtI. 1241., 1283. és 1333. a tatárok törtek
be a Barezaságra és nagy pusztítást vittek végbe.
Ezért építik föresvárát és minden barczasági
faluban megersített templomkastélyt. 1421-ben eloláhosodott bolgárok, Bolouyában székelyek teAmurát szultán tört be a Barezaságra. Ez a be- lepedtek le. A Belváros régi árkai és kfalai
törés indította Zsigmondot arra, hogy a német (1421-böl)nagyobbára már áldozatul estek a halovagrendet visszahívja. A lovagok útnak is in- ladó kor kívánalmainak s 32 tornya és 7 bástyája
dultak, de a Barezaságra nem jutottak el. 1529. közül már csak a Fekete- és Fehér-torony, az ú.
Péter moldvai vajda Földváraál leveri Ferdinánd n. Graft, a takácsok bástyája és az öttomyü Katapártját. Ugyanakkor a pestis pusztítja a Barcza- lin-kapu áll. A Belváros közepe táját a nagy piac
ság lakosságát. 1603-ban Radul oláh vajda Rozs- (Ferenc József-tér) foglalja el, melynek egyes
nyó és Volkány közt leveri Székely Mózest, ki sorai Lensor, Búzasor, Virágsor, Gyüínölcssor és
maga is elesik. Radul azután 4 hónapig prédálta Kádársor nevet viselnek az élénk piac közepén
a Barezaságot. 1611. és 1612-ben Báthory Gábor a különálló, 1420. épült 1770. bárok ízlésben átismételten betör a Barezaságra és irtózatos rab- alakított régies városháza áll (1909. átépítve) belást, gyujtogatást visz véghez. A B.-iak elbb cses levéltárral s érdekes régiségekkel; vele
Radul vajdát fogadják fel ellene, ki Szentpétemél szemben a városi árúház (1546) áll, mely ma árúmeg is veri, majd pedig Weiss Mihály (1. o.) B.-i csarnok és K. felé a gör. kel. templom 2 kupobiró megy Báthory ellen. Az 1612 okt. 16. Föld- lával. Közelében a vigadó és a B.-i gj'üjtk múvárnál vivott csatában Báthory seregei gyztek, zeuma. A piacról a Honterus-udvarra jutunk,
maga Weiss Mihály is elesett. 1658-ban II. Rá- melyen a híres régi ev. templom áll az 1385—
kóczi György hadjárata miatt a török 100,000 1425. épült templom az 1689-iki tzvész óta viseli
;

:

—

;

;

;

—
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a Fekete templom nevet; a gót ízlésben épült
templomnak külseje építészeti és belseje mvészeti szempontból rendkívül nevezetes s a monarchia második legnagyobb orgonáját (4060 síp) rejti
magában. A templom külsején a 12 apostol szobra.
Vele szemben az evang. Honterus-gimnázium áll
(gazdag múzeummal), tov. az ev. paplak s az új
iskolaépület, melyben reál-, kereskedelmi, elemi
és ipariskola van elhelyezve. A gimnázium és
templom közt áll Hontérus János emlékszobra
(1898. Magnussentól). A Belvárosban említend
még a róm. kat. plébánia, a ferenciok temploma,
a B.-i ált. nyugdíj-intézet épülete, közelében az

A város ellenkez oldalán emelked Várhegy (6M m.) tetején az 1554. Arco gróf osztrák
foglalja.

tábornoktól épített fellegvár áll, melyet 1849.
200 honvéd 2 napig védett 28,000 orosz ellen.
Ettl Ny.-ra Ó-B. hosszú ut(!ái húzódnak el a Szt.
Bertalan templomig, mely a város legrégibb temploma (a XIII. sz. végérl) mellette a Portyogóhegy (Gespreng) emelkedik, melynek alján idszaki forrás fakad. K. felé Bolonya külváros terül
el, melyet túlnyomóan magyarok laknak, odább a
Czenk és Csigahegy között Mártonfalva s a Gácsdomb aljában a Gács-major terül el, közben a Ci;

gányváros.

1 Varme^TyeTiáz
2 Fó'recUiskola.

^ Póstcb és tdxr
5 Igazstígih. pal.
6 fíontenzs tiáz
7 RoTTvárv ginvrv.
6 Ifonierus ffimru
9 Afuzeiun
Városliázcb

W
11

Félcet& tempLoTT\.

BRASSÓ
Mérték=l: 21,500.
méter.

a Fekete-utcában
Honterus János szülháza. A Belváros ÉK.-Í
oldalán van a vármegyeháza, odább K. felé a
ref. templom, a freáliskola, az iparegyesület, a
keresk. iskola és a pénzügyi palota és az igazságügyi palota, csupa újabb díszes középület. A
Belvárost gyönyör sétányok veszik körül, legszebb a Czenk alatt elhúzódó páratlan sétány, mely
a Lövószházig vezet. A Belvárostól Ny. felé a
Bolgárszeg érdekes keskeny utcái 4 km.-nyire
húzódnak be a hegyek közé a Bolgárszeg elején
a román gimnázium, az ev. leányiskola, a tornaiskola és a Katalin-kapu, odább a görög-keletiek
cifra temploma van; e külvárost 1392 táján a bevándorolt bolgárok alapították, most a Kákovapatak völgyét és a hegyek meredek lejtit is elállami fels reáliskola palotája

;

;

B. egész Erdélynek legszebb, legvagyonosabb

egész hazánk legegészségesebb
városa. Már régebben nagy forgalom és ipar székhelye volt, ma politikai tekintetben is nagj'^ szerepe van. Benne összpontosul Erdély DK.-i zugának mveldése és anyagi élete. B. ma a vmegyei hatóság, a róm. kat. és kel. görög esperesség,
a Szt. Istvánról nevezett Szt. Ferencrendi szerzetház, kir. adófelügyelség, pénzügyigazgatóság,
s legiparosabb, s

kir. erdfelügyelöség, ügyvédi
kamara, vesztegintézetek felügyeljének, állami
állatorvosnak, hadkiegészítési kerületnek, a 24.
számú honvéd gyalogezrednek, állandó vegyes
felülvizsgáló bizottságnak, a 2. sz. hadkiegészít

tanfelügyelség,

kerületnek, csendr szárny- ós szakaszparanosnokságnak, határrendörségi kapitányságnak szék-
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helye. Van kir. törvényszéke, telekkönyvvel járásbírósága, kir. ügyészsége, tigj'védi, ipari és
keresk. kamarája, közjegyzósége, dohányárú-raktára, állaraépltészeti és fövámhivatala, mértékhitelesít hivatala, pénzügyörbiztosí állomása, adóhivatala, belép állomása. Tanintézetei m. kir.

—

Brassó

A

házak száma 4077. B. határa 19,721 ha.,
ha. erd. Hozzátartozik Deresztyo
több nagyobb gyárteleppel, Alsó- és Felsötömös
(1. 0.), a Méheskeitek és Predeál telep.
B. környéke páratlan szépség legközelebbi
környéke, a város felett emelked Czenk (960 m.,
áll. freáliskola, az ág. ev. (német) Houterus- rajta ezredéves emlék áll, 1896) gyönyör erfögimnáziimi (alap. 1544), gazdag múzeummal és divel és elragadó kilátásával hazánk legszebb
könyvtárral, róm. kat. f öginmázium, gör.kel. (oláh) pontjai közé tartozik a város környékén ezenkífögimnázimn, állami és gör. kel. fels kereske- vül a Kis- és Nagy-függk, a Salamon-szikla
delmi iskola, ág. ev. kisdedóvónképz intézet, kedvelt kiránduló helyek. Távolabb esnek a
ág. ev. (német) és kel. gör. (oláh) alreáliskola, ál- Honterus-tér és forrás, Noa nyaralótelep, a Schuizrael.

mibl 8549

;

:

;

lami polgári leányiskola ni kereskedelmi tanfolyammal, ág. ev. (német) és ferencrendi kat.
polg. leánjiskola,

k-

és faipari szakiskola, stb.

számos magasabb, valamint kitn alsóbb iskolái foljián B. ma hazánk legmveltebb városai
közé tartozik. Van továbbá többféle kórháza, szegény- és árvaháza, kerületi betegsegélyzpénz-

E

tára. Egyesületei közül több iparos-egylete, kaés sportegyletei, szépit egyesiilete,

szinói, dal-

számos jótékony egj'eslete és a Siebenbürgischer
Karpathenverein és az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület B.-i osztálya említend.
Ipara és kereskedelme élénk és forgalma különösen a vámháború eltt nagy jelentség volt
Románia felé. Azóta sok tekintetben csökkent
ugyan, de B. ma is Magyarország legiparosabb
városai közé tartozik. Fbb iparágai a posztóipar,
kötött áruk készítése gyapjúból, gyapjúszövés és
mosás, pokróckészítés, bripar, kötél- és faipar
(csutorák), kolajünomítás, papíripar, szeszipar,
8zalámig>'ártás, malomipar, bodnáripar. Nevezetesebb ipartelepei a Portland-cementgj'ár, I. erdélyi cukorkagyár, a magyar cukoripar-részvénj-társaság cukorgyára, Schiel testvérek gépgyára, Scherg brgyára, gztéglagyár, a Scherg
Vilmos-féle híres posztógyár (200 mimkás), több
kisebb posztógyár, kötögyár, ásványolajfinomító
és parafflngj'ár, gépgyár, parkettagyár, szénsavgyár, .szappan- és

gj-ertj'agyár,

va.sbútorgyár,

tömören hajlított szék-g>'ár, légszeszgyár. A kereskedelem f cikkei honi termények, hazai és külföldi gyártmányok, csángó-szövetek, barom, gabona, fanemüek vásárai igen élénkek. Pénzinté:

zetei a B.-i ált. takarékpénztár

(hazánkban a

leg-

régibb, 1835. alapítva) a román Albina, B.-i ellegez egylet, osztrák magy. bank ílókja, B.-i iparosok hitelszövetkezete, B.-i ált. njTigdíj intézet,
népbank, nemzeti bank, magj-ar ált. hitelbank és
pesti magj'. keresk. bank fiókjai és számos bizto-

Forgalma igen élénk a m.
államvasutakon khül a zemesti, fogarasi és
háromszéki (kézdivásárhelyi) vonal és a hosszúfalui helji érdek vasút érinti magában a város-

sító intézet ílókja.

;

kir.

;

ban pedig gztramway közlekedik. Van

posta- és
táviróhivatala, telefon-hálózata. Idegenforgalmának emelésére városi bizottság alakult, B. lakóinak száma mindezek mellett csak la.ssan emelkedik: 1869-ben 27,766, 1880-ban 29,584, 1890-ben
32,549, 1900-ban 36,646 és 1910-ben 40,622 lakosa volt (közte 1900-ban 2135 katona) a lako:

ler-rét (Pojana) stb. Nagyobb kirándulásokra kínálkozik a Keresztényhavas (Schuler, 1804 m.), a
Tömösi-szoros, a Tamina-haaadók, a Nagy khavas (1840 m.), a Csukás (1958 m.), a Bodzái szoros,
Zajzon és Élpatak fürdk, a Várhegy, a Feketehalom és a Feketehegy (1294 m.), Rozsnyó, Zernest, Törcsvár, a Királyk (2241 m.) és a Bucseca
(2508 m.). A B. vidéki hegységeket a Siebenbürgischer Karpathenverein tette hozzáférhetkké, a
városban pedig az idegenforgalmi bizottság jár az
idegen kezére.

A

német lovagrend, mely 1211.
Barczaságon, ott több községet
alapított. Ezek között elbb Földváró, majd Feketehalomé volt az elsség, de csakhamar mindkettt felülmulta B. Eredetileg a ma Óbrassónak
nevezett városrész helyén, a Bertalan -templom
körül, tehát a síkságon épült. Azonban késbb
részben a Vldombák áradásai miatt, részben biztonság okáért behúzódott a Czenk alá, hol a mai
Belvárost övez hegyek oltahna alatt állott. B.
már az Árpádok alatt vagyonosodik virágzó
ipara segítségével és igyekszik a maga számára
kiváltságokat szerezni. 1353-ban Nagy Lajos kiváltságlevelet ad a város számára. Ezzel megkezddik a hatásköri versengés a B.-ban székel
székely vicegerens (alispán) és a B.-i bíró között.
1377-ben a város felajánlja Nagy Lajosnak, hogy
Törcsvárát felépíti, csakhogy a várhatóságtól
B. elszakadt a B.-i
szabaduljon. Ez sikerült is
vidéktl, Törcsvár lett a székhely. Ezt az állapotot Zsigmond 1428. megersíti. 1455-ben Hunyadi
János a tanács kérésére elrendeli, hogy a Czenk
tetején még a lovagrend bejövetele eltt mag>'arok építette B. várát bontsák le és köveibl a várost lássák el fallal. A magyarság maradéka azontúl a Bolonya és Martonfalva nev városrészekben húzódott meg. A Bolgárszegnek nevezett városrésznek eredetileg bolgár, késbb eloláhosodott
lakói a XIV. sz. végén, a Fekete-templom építésekor költöztek be, mint munkások. Az uralkodó elem a szász volt, mely a város virágzását
sohasem tévesztette szem ell, habár sok küzdelmen kellett keresztülmennie. 1421-ben Araurát
szultán a régi várost és a védelmére épült várat
elpu.sztítja, a város bíráját és tanácsát fogságba
Története.

telepedett

meg a

:

Mátyás király kiváltságlevele viszont nyereség a városra nézve. Anyagi jólétét
emelte a városnak az a szerzdés, melyet B. II.
Ulászlóval 1498. kötött és amelynek értelmében
a király B. városának elzálogosítja a törcsvári
várhatóságot. A mohácsi vész után a városi hahurcolja. 1467.

sok közt volt 1900-ban 14,115 magyar, 10,644
német, 11,248 oláh és 200 tót; vallás szerint
9072 róm. kat, 905 gör. kat., 10,943 gör. kel., tóság hatalma szinte korlátlan. Érezteti is a ma9677 ág. evang., 4049 helv., 780 unit. és 1198 gyarral, székellyel és oláhval. De János király

;
.
;

és Izabella vallásügyi tilalmát sem veszi számba.
1527-ben Ferdinándhoz csatlakozik és segítséget
küld számára. 1542-ben a B.-i templomban elvetik a misét és kihirdetik Luther hitvallását.
1544-ben Honterust választják pappá és ö megalapítja a Honterus-iskolát. A magyarok Kálvin
vallására térnek és 1598. hozzák els papjukat,
Bikfalvi Andrást. 1554— 58-ig kiépítik és megersítik a fellegvárat. Báthory Gábor zsarnoki
uralmával szemben Weiss Mihály (1. o.), B. birája,
a portát is, a császárt is igyekszik megnyerni,
de egyik sem sikerül. Ekkor 1612 okt. 16. a számaguk szállnak
köztük diákok is
szok
szembe Báthory hadaival és Földvárnál szörny

—

—

vereséget szenvednek, maga Weiss is elesik.
1613-ban B. egyezségre lép Báthoryval és Rozsnyót és Törcsvárat, valamint a tartozékait (13
falu) is visszanyeri. 1688-ban Caraffa csapatai
a fellegvár átadását követelik, de a polgárság
ellene szegül, mire az osztrák zsoldosok a várost felgyújtják. (Akkor lett a nagytemplom

Feketetemplommá.) 1718— 19-ig és 1755— 56-ig
a pestis pusztított a városban. A XVIII. sz. elején a református egyházat és vele a magyarságot nagy csapás érte a városi tanács a ref
templomot átadta a jezsuitáknak. A ref. egyház
csak 1822. éledt fel újból. Az 1848— 49-iki szabadságharcban B. gyászos szerepet játszott. Az
oroszokat a szászok hívták be és B. volt az els
város, mely kapuit elttük megnyitotta (1849
febr. 2.). 1849 márc. 18. Bem tábornok elhada
Czetz tábornok vezérletével Feketehalomnál gyzelmet aratott, minek hírére a B.-i tanács Vidombáknál Bem elé járult. Bem bevonult B.-ba, de
kegyelmet gyakorolt, a polgárok életét és vagyonát biztosította, csupán 40,000 frt-nyi hadi
:

sarcot követelt. 3 napi ott tartózkodás után kivoa város, a fellegvár és a Tömösi-szoros védelmét Kiss Sándor ezredesre bízta. A jún. 20-iki
szerencsétlen tömösi csata után Lüders orosz
liadai bevonultak B.-ba, de a fellegvárat csak
nult,

nehéz küzdelem után vették meg a maroknyi
honvédörségtl. A reakció B.-t is megfosztotta
kiváltságaitól, de a provizórium visszajuttatta
régi jogállásába. A gazdag múlttal dicsekv város jelentségét mind a mai napig megrizte. Virágzó gyáripara, mely a hajdani híres kéziiparnak örökébe lépett, az ország legjelentsebb városai közé emeli.
B. és Kronstadt. Etymolog. tanulértek. 1900)
Bethlen
Darstellung des Deutschen Ordens
in Siebenbürgeu (Wien und Leipzig 1831); Filtsch József, Die Stadt Kronstadt und derén ümgebung (Wien
B. város és környéke új kalauza (Brassó 1891)
1886)
Ffihrer durcli Kronstadt (Woerl's Reisehandbücher) Orbán
Balázs, A Székelyföld leirása. VI. kiadás 203— 351Edw.
Mysz, Tonren-Weiser fUr Ausflüge in die Berge und Gebirge der Ümgebung von Kronstadt (Brassó 1892)
Hermann 0. M., Öas alté und das neue Kronstadt (Nagyszeben 1883, 2 köt.) Philippi, Uie deutschen Ritter im Burzenlande (Brassó 1861) u. a der Bürgeraufstand von 1688
und der grosse Brand von 1689 (u. o. 1868) Trausch Jóísef, BeitrSge und Aktenstücke zur Reformationsgeschichte
von Kronstadt (u. o. 1865) Teutsch, Honterus und Kronstadt zu seiner Zeit (u. o. 1876)
Dück József, Geschichte
Adatok B. sz.
des KronstSdter Gymnasiums (u. o. 184-5)
kir. város monográfiájához, kiadja a város (u. o. 1892)
Philippi, Aus Kronstadt's Vergangenheit und Gegenwart
(u. 0. 1874); Trauschenfels, KronstSdter ZustUnde zur Zeit der
Herschaft Stefan Báthori's (u. o. 1874) u. a. Vor 200 Jahren.

Irodalom. Horger

mány

(B.-i
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Bilder aus dem KronstSdter Lében (u. o. 1875) Gusbetb
Ede, Zur Geschichte der SanitStsverhSltnisse in Kronstadt
:

1884) ; A B.-i kereskedelmi és iparkamara jelentései;.
Budapesti látogatók lapja, 1891. 5. sz. Piltsch, Gesch.d.deutsch.
Theatersin Siebenbürgen. (Cikksorozat az Archiv fürSiebenb.
o.

(u.

Landeskunde 1889—90.) Seraphin, KronstSdter Schulenvor
der Reformation (u. o. 1891). Mika Sándor, Egy év Brassó
történetébl (Erdélyi Múzeum 1891) u. a., Weiss Mihály,.
;

(Történ. Életrajzok. 1892)
Quellén zur Geschichte d. Stadt
Kronstadt in Siebenbürgen (u. o. 1. 1886, 2. 1889, 3. 1896);
Quellén zur Geschichte der Stadt Brassó (u. o. 4. 1903,
;

5. 1909)
Molnár János, A
egyház története (u. o. 1887)

B.-i magyarság és ev. ref.
Rieger Ferenc, Schlachten u.
bei Kronstadt (Separatabdruck aus dem Organ der
militSrwissenschaftlichen Vereine, Wien 1901) Bokor János
dr., Csaták és harcok B. körül 1848—49. (Brassó 1902) ; Da»
sSchsische Burzenland (zur Honterusfeier). Ebben: J. Gross,
Aus der Geschichte des Burzenlandes (Brassó 1898) Teutsch
Fr., Geschichte der Siebenbürger Sachsen, I. Leipzig 1874,
IL Nagyszeben, 1907, 3 u. o. 1910)
Pesty Frigyes, Az eltnt régi vármegyék 2. (Budapest 1880); Gyárfás Tihamér,
a B.-i ötvös céhmesterek könyve (Századok 1909) ; Tentsch
Pr., Der stádtische Haushalt Kronstadts im 16. Jahrh. (Korrespond. Blatt 1892); Zanimer E., Gesch. des Waldwesens
;

;

KSmpfe

;

;

;

der

k.

Freistadt Kronstadt (Hivatalos 1891);
történelmébl (Kolozsvár 1908).

Gyárfás,

A

B.-i ötvösség

Brassó, kisk. Hunyad vm. marosillyei
547 oláh lak. u. p. és u. t. Zám.

(1910)

j.-ban,.

;

Brassó-háromszéki h. é. vasút. Csatlakozik
a Máv. budapest-predeáli vonalához Brassó állomáson és Brassótól Zemestig és Uzonig Brassó
vármegye s onnan végpontjáig Bereczkig Háromszék vármegye területén vonul át 1 23"5km. kiterjedésben. Engedélyeztetett 90 évre 1890 ápr. 18.
23,028 sz. a., megnyittatott Brassótól Zemestig
1891 júl. 24. Brassótól Sepsiszentgyörgyig okt.
Bereczkig 1907
11. Kézdivásárhelyig nov. 20
nov. 10. és üzemét a Máv. vezeti. Közutilag kezelt brassó-hosszufalui vonala kiindul BrassóBertalan állomástól, ahol csatlakozik a Máv. ós
a fogaras-brassói h. é. vasúttal. A városon keresztül Hosszufaluig terjed Brassó vármegye területén 17'4 km. hosszúságban.
Brassói evang. magyar esperesség, 1886.
alakult azon barczasági magyar egyházakból, melyek addig a brassói szász, evang. káptalan alatt
állottak 8 szívós küzdelem után a tiszai evang.
egyházkerülethez csatoltattak. Eredetileg 7, ma 12
anyaegyháza van s mintegy 18,000 lelketszámlái.
Brassói hegység v. Barczasági hegycsoport, a
Kárpátok D -i határláncolatának legkeletibb tagja,
mely Brassó és Fogaras vmegye déli határán elterül s déli lejtivel Romániába húzódik. K.-en a
tömösi szoros völgye választja el a Csukáshegységtl, melyet Hunfalvy még a D.-i határláncolathoz számított, míg geológiai alapon már a K.-i
Határkárpátokhoz tartozik. Ny. felé a Királykö
csoportján túli behorpadás (Kapu Tamasului 1556
m.) különíti el a Fogarasi havasok láncolatától.
Tulajdonkép 3 külön hegycsoportból alakul, melyeket egy szabálytalan irányú vízválasztó csak
lazán kapcsol egymáshoz. A Tömösi szorostól Ny.-ra
a Keresztényhavas (1804 m., 1. o.) szép csoportja
ÉK.-röl DNy. felé húzódik, É.-i nyúlványait egészen Brassó városáig (Czenk 960 m., 1. o.) bocsátván; e hatalmas hegylánctól D. -re alacsonyabb
hegyeknek sorozata, melyek a Kis Weidenbacb
völgyének végén 1000 m.-ig ereszkednek alá,
csak laza kapcsot képez a TörcsvártólDK.-re emelked, a maga nemében páratlan szépségíi s vadságu Bucsecs (2508 m.) csoportjához (I. o.), melynek a híres Jalomicza völgyét félkörben körülövez
;

;

;

.

—

Brassóvidók
hatalmas sziklabástyája Ny.

—
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felé szelídebb emel-

Braszláv, szlovén fejedelem, ki a Száva és
Dráva közt lakó szlávokon uralkodott s 884. Szvahátán havasi legelökkel fedett, alsóbb részeiben topluk morva fejedelemmel rontott Pannoniára,
túlnyomóan erdós, elbb Ny., majd ÉNy. felé Amulf karintiai herceg területére. Vastiig Károly

kedés, de tetemes magasságú (1800 -1900

m.),

osapó gerincbe megy át. A Törés vári szoros e gerincet 1240 m.-ig vágja be s rajta túl hirtelen
emelkedik a szintén K.— DNy.-i irányú Királykö
(2241 m., 1. 0.) csekély terjedelm, de felette szaggatott s élesen határolt csoportja, mint a B. legnyugatibb tagja. Az ezen 3 csoportból D. felé
hajló félkörben körülövezett térség a Barcza folyónak egészen Zemyestig nyúló termékeny lapálya,
melyet É. felöl a Feketehalomtól Ny.-ra emelked
8 a B. ágául tekinthet Fekete hegység (1294 m.,
1. 0.) 4—5 km.-nyire szorít össze. B három hegytömeg már külsleg is elüt mind a Bodzái hegységtl, mind a Fogarasi havasoktól igen változatos alakúak, mély nyergek által elválasztva s nem
egyenes vonalban sorakoznak egymáshoz, helyenkint terjedelmes fensikokká szélesednek ki, s a
völgyek v. az alacsonyabb hegyvidék felé több
száz méter magas sziklafalakkal ereszkednek alá.
A legmagasabb hegycsúcsok, mint a Bucsecs és a
Királykö ugyan a fóvizválasztón emelkednek, de
sok más hegycsúcs a_ nagy kanyarulatokat tev
;

vízválasztó vonaltól É.-ra és D.-re esik, melyek

mindenfelé vonuló völgyek által vannak egymástól elválasztva. Ezért a B. a legváltozatosabb és
legfestibb hegységek egyike s fleg a Bucsecs a
Magas Táti'ával versenyzik. Geológiailag a B. túlalkotó
nyomólag harmadkori képletekbl áll.
részei durva eocén konglomerátok és jura-meszek,
melyek a Bucsecs kivételével a legtöbb hegycsúcsot alkotják; ezenkívül kisebb terjedelemben
kristályos palák, liász-mészk és homokk fordul
el, továbbá régi kárpáti és fiatalabb kréta-homokk és bazalt. Az eocén konglomerátok a Bucsecsen roppant kifejldést értek el, fleg a mészhegységek öbleit töltik ki s a hegyek tetit alkotják. A fehér juraképzödmény különösen a Keresztényhavason lép fel, ahol hosszura nyúló, festöileg szaggatott gerincet alkot, a Királykö juramésztömegeinek feküjét kristályos palák képezik, a híres Ki'epatura hasadékban fehér mészk
lép fel, de Zernyest táján csillámpala, Brassó közelében gránit is elfordul, valamint alárendelten

F

liaszképzdmények, neokom és neogén homokk.
A B. legnagyobb része zord szikla v. fenyves, a
közlekedés csak a Tömösi és Törcsvári szorosban
folyik (elbbit követi a vasút is), a többi helyekre
csak nehezen járható hegyi utak vezetnek. Tájképi szépségekben a B. rendkívül gazdag, azért
a turisták gyakran keresik fel a legszebb pontokat a Siebenbürgischer Karpathenverein tette
;

hozzáférhetókké utak és menedékházak építése
által. V. ö. Bidz Albert, Siebenbürgen (2. kiadás,
Wien 1885) Fütsch József, Die Stadt Kronstadt
und derén ümgebung(u. o. 1886) Mysz, TourenWeiser f ür Ausflüge in die Berge u. Grebirge der
ümgebung von kronstadt (Brassó 1890) Orbán
Balázs, A Székelj-földleirása. VI. köt. (Bpest 1873).
Brassóvidék, azeltt Erdélyben a szászok földjének egj- vidéke, 1795-72 km* területtel és (i870)
83,090 lak. Székhelye Brassó volt. Az 1876.
XXXm. t.-c. Brassó városával Brassó vmegyévé
;

;

;

(1.

0.)

egyesítette.

császár erre

el is vette Pannoniát Arnulftól és
Szvatopluknak adta birodalmi hbér gyanánt,

pedig fölvette testrségébe. Amulf 887.
ugyan éppen Szva topluk segítségével nyerte el a
német királyságot, de 892. meghasonlott vele ós B.
még a segélyül hívott magyarok szövetségében
B.-ot

támadt Szvatoplukra, aki azonban haláláig (894)

mind a három

ellenféllel dacolt. Fiai alatt azon-

ban birodalma gyorsan felbomlott Amulf 895.
Alsó-Pannoniát Mosaburggal együtt B. vódehnére
bízta, de késn, mert Árpád magyarjai akkor már
;

megszállották.

Ludung Iheodor.

Brater, Kari

bajor publi-

Ansbachban 1819 jún. 27., megh. 1869
1856-ban Münchenben, 1848— 51-ig Nörd-

cista, szül.

okt. 20.

lingenben polgármester volt; 1856 óta Blurüscldival kiadta a Deutsches Staatswörterbuch-ot.
1856-ban megalapította a Nationalvereint és a
Süddeutsehe Zeitungot. 1858 óta tagja volt a bajor

képviselháznak.

Brath János, krónUcaíró, 1619. Medgyes város
jegyzje. Kéziratban maradt egy német nyelven
írt krónikája, mely az 1141— 1621-ig történt eseményeket foglalja magában.
Bratianu, 1. Demeter, román politikus, szül.
Bukarestben 1818., megh. 1892 jún. 21. u. o. Ó
is, mint Joan öccse, 1848. menekülni volt kénytelen hazájából; 1858. visszatérve, Joan koralatt 1867— 68-ig a kultuszminiszteri tárcát viselte, azután követ volt a portán és 1881.
rövid ideig miniszterelnök is volt. Önzésbl szakadást idézett el öccse kabinetjében, melynek

mánya

ezzel bukását idézte el.
2.

B.,

Gregor, román politikus,

megh. 1 893 márc.

,

szül. 1849.,

A liberális kormány buká.sa után

lemondott ftörvényszéki bírói hivataláról s egész
tevékenységét a román kultur- ligának szentelte,
melynek nemcsak elnöke és pénztámoka, hanem
valódi lelke is volt. Különösen arra tett sokat,
hogy a külföldi sajtó megny éressék a kulturliga ügyének.
3. B-, Joan. romániai literális politikus, szül.
1821., megh. 1891 máj. 16. Florica-ban. Tanulmányait Parisban fejezte be. Visszatérve haza
jába, a francia forradalom eszméit hirdette, de az
1848-iki forradalom leveretése után kénytelen
volt menekülni. 1848 -57-ii!: Parisban élt, ahol az
akkori emigránsokkal élénk összeköttetésben állt.
Az 1856-iki párisi békekötés után hazakerült és
rajta volt, hogy Oláhország és Moldva egyesüljenek. Giisa fejedelem detronizálása után hohenzollerai Károly jelölése mellett buzgólkodott. Az
új fejedelem 1867., mint a liberális párt vezérét,
miniszterelnökké nevezte ki, de 1868. B. meg-

bukott. 1876— 88-ig másodízben volt miniszterelnök és alatta, 1877 máj. 22. szakadtéi Románia
végképen a török birodalomtól és emelkedett

önálló királyság rangjára (1881). Bukarestbea
szobrot emeltek B. emlékének.
4. B., Jonel, romániai államférfiú, B.Joan fia,
szül. 1858. Parisban végezte a megyetemet és
1895. lett elször miniszter, amidn Sturdza alatt

:

Brátka

;
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a közmunkák élére került ezt a tárcát késbb ben 1884 júl. 25. B. mint könyvkei"eskedö s kiad6
felcserélte a kül- és belügyivel. 1909-ben Sturdza Bécsben oly tevékenységet fejtett ki, hogy könyvutódaként új kabinetet alakított, mellyel 1911-ig kereskedése világhírvé emelkedett. Kiadványaivezette az ügyeket.
nak fénypontját fleg orvos-sebészi vállalatai alBrátka, község, 1. Barátka.
kották, s ezek támogatására különféle orvosi
Bratoncz, kisk. Zala vmegyében, ma Mura- szakfolyóiratot is alapított, A B.-s Bade-Bíbliobaráti (1. 0.).
thek cím alatt megindított gyjteményében orBratovanci, adók. Zágráb vm. károlyvárosi vos-vegytani szempontból Magyarország minden
j.-ban, (1900) 396 horvát-szerb lak. u. p. Ozalj, jelentékenyebb fürdje külön kötetben van ismeru. t. Károlyváros.
tetve. Halála után az üzlet Wilhelm nev fiára
Bratsberg, kerület (Amt) Norvégia D.-i részén szállt.
15,189 km. területtel, 3 járással (Bamle, Fels- és
Braiui, 1. Norbert, 1. Baumgartner.
Alsó-Telemark). Nagyobb részét hegyek takarják
2. B., Sándor, szerkeszt, szül. 1866 okt. 2.
sok rajta a tó (Norsjö, Tinsjö stb.). A lakosok Mezkeresztesen, Borsod vm. Négy évig egyik
(1901) 49,052, nagyobbára erdgazdasággal és fabudapesti kereskedelmi iskolában a nemzetgaz;

;

daságtant és kereskedelmi jogot adta el 1887.
koznak. Székhely Skien.
a Pesti Napló munkatársa lett, késbb, mint e lap
Brattia, sziget, 1. Brazza.
felels szerkesztje, teljesen az újságírói pályára
Brattleboro (ejtsd: brettiböro), város Vermont lépett. 1894-ben megindította a Közgazdasági
amerikai állam Windham countyjában, a Con- Napló c. politikai napilapot, 1896. a Budapesti
necticut ós Whetstone összefolyásánál, (i9oo) 5297 Napló felels szerkesztje lett míg 1905. meglak., orgona-készltóssel és vasmüvekkel.
alapította mint tulajdonos ós fszerkeszt a radiBratuljevci, adók. Pozsegavm. pozsegai j.-ban, kális irányú
Nap c. napilapot. Számos gazda(1900) 517 horvát-szerb és magyar lak.
u. p. Vilié ságpolitikai értekezése jelent meg, amelyek akselo, u. t. Pozsega.
tuális kérdések mellett egyetemes pénzügyi kérBratascheck, Ernst, német bölcsészeti író, szül. déseket tárgyalnak.
1837., megh. 1883., mint a giesseni egyetemen a
Braun, 1. Alexander, jeles német növénytudós,
íilozófla s pedagógia tanára. Müvei
Böckh als szül. Regensburgban 1805 máj. 10., megh. BerlinPlatoniker (1868) Die Bedeutung der platonischen ben 1877 márc. 29., hol egyetemi tanár volt.
Philosophie für die religiösen Pragen der Gegen- Nagyszámú jeles leíró ós morfológiai munkáin
wart (1873) Die Philosophie als obiig. Gegenstand kívül B. érdeme leginkább a morfológia terén kider Schulamtsprüfung (1874) Adolf Trendelen- fejtett fllozóflai törekvése volt, amelyben Goethéburg életrajza (1873). Egy ideig szerkesztette a nek metamorfózis-nézetei, valamint a régi terBergmann-féle Philosophisehe Monatshefte cím mészetfilozófiának alapul szolgáló idealizmus
folyóiratot.
a legtisztább alakjában nyilatkozik. Filozófiai
Bratuspantium, a bellovacusok városa Gallia alapnézeteit Betrachtungen über die Erscheinung
Belgicában, valószínleg a mai Breteuil (dép. der Verjüngung in der Natúr, insbesondere in der
Oise) helyén.
Lebens- u. Bildungsgeschichte der Pfianze (Leipzig
Braubach, város Wiesbaden porosz kerületben, 1850) cím munkájában állította össze. Késbbi
a Rajna jobb partján, vasút mellett, (i905) 2820 munkái kiváltkép a kriptogámok morf ológiájára és
lak. ólom- és ezüstércolvasztókkal, szöUmüve- élettörténetére vonatkoznak. E tekintetben neveléssel. A város fölötti sziklán a régi Szt. Márton zetes
Über die Richtungsverháltnisse der Saf tkápolna és még f öllebb Marxburg áll, amely már ströme in den Zellen der Characeen (Berlin 1852)
a XI. sz.-ban IV Henrik menedékhelyéül szolgált; Das Individuum der Pfianze in seinem Verháltniss
benne középkori erdítményekre vonatkozó szép zur Spezies (u. o. 1853) Algarum imicellulagyjtemény látható.
rium genera nova et minus cognita (Leipzig
Braubauerschaft, 1900 óta SwmarcA:, község, 1855) Über Chytridium, eine Gattung einzelllger
1903. Gelsenkirchenhez csatolták.
Schmarotzergewáchse auf Algen imd Infusorien
Brauer, Adriám, fest, 1. Brouwer.
(Berlin 1856) Über Isoetes (u. o. 1863) Beitrag
Bráuer Ferenc, zenész, szül. Pesten 1799 okt. zur Kenntniss der Gattung Selaginea (u. o. 1865);
20., megh. u. o. 1871. Cseh atyja a német színház Die Characeen Afiikas (u. o. 1867); Neuere Unzenekarában volt. A fiú 8 éves korában nyilvá- tersuchungen über die Gattungen Marsilia und
nosan játszott egy Beethoven -ötösben a kenyér- Pilularia (u. o. 1870). Más munkái Untersuchung
ért küzködve, gyermek létére éjjeleken át játszott über die Ordnung der Schuppen an den Tannenfarsang idejében. 1809-ben Bihari remek bandá- zapfen (Abhandlungen der Leopoldinisch-Karolijába lépett, 1812. rövid ideig Hummeltöl tanult. nischen Akademie, 14. kötet); Über Partheno1819-ben Pesten jogász lett, de csakhamar ismét genesis bei Pfianzen (u. o. 1857); Die Frage
visszatért a zenéhez. 1833-ban templomi karnagy, nach der Gymnospermie der Cycadeen, erlautert
késbb a pesti Hangász-egylet (azóta Nemzeti ze- durch die Stellung dieser Familie im Stufengange
nede) alelnöke lett. Az
tanítványa volt Stephen des Gewachsreiches (Berlin 1875). Szisztematikai
HeUervizsgálódásai közben a növények csoportjait öszBraula (állat), I. Méhtetü.
szehasonlító morfológiai alapon a növényország
Braulio, 1. Monte-Braulio.
történeti kifejldésével kapcsolatban törekedett
Braumüller, Wühelm, bécsi könyvkeresked, meghatározni. A növény családok természetes roa nevérl elnevezett könyvkiadó cég megalapí- konságáról tapasztalatait Ascherson, Flóra der
tója, szül. Zilbachban 1807 márc. 19., megh^ Bécs- Provinz Brandenburg (Berlin 1864) c. munkájában
iparral, földmlveléssel és állattenyésztéssel foglal-

;

:

;

A

;

:

;

;

;

;

:

;

;

;

;

;

:

;
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Lében (Berlin tanára, 1895. Strassborgba tért vissza, mint a
fizika tanára. A fizika különböz ágaira vonat1882); Borbás, Természet (1877, 166. 1.).
2. B., August Emil, német archeológus, szül. kozó számos értékes dolgozata jelent meg fleg
Gothában 1809 ápr. 19., megh. 1856 szept 12. az Annalen der Physik c. folyóiratban, világhírét
Rómában az archeológiai intézet titkárhelyettese azonban a drótnélküli telegráfozás terén való
volt. Elsó müve II giudizio di Paridé (Paris 1838), ködése szerezte meg, amiért
Marconival megmelyet több értekezése követett a BoUetino és osztva
az 1909. évi fizikai Nobel-díjat is megAnnali c. folyóiratokban. Egyéb iratai közül emlí- kapta.
tle származik az úg>-nevezett kapcsolt
tendk Die Schale des Kodros (Berlin 1853) The rezgkör (B.-féle rendszer, 1898), ami az eredeti
mamage procession of Neptune and Amphitrite Marconi-féle berendezéssel szemben olyan lénye(Binningham 1849) Griechische Götterlehi'e (Go- ges elnyöket njTijt, hogy ma már minden
tha 1850—54); Vorschule der Kunstmythologie egyébként egymástól különböz
rendszer ezt
(u. 0. 1854) ; Die Ruinen n. Museen Roms (Braunhasználja.
schweig 1854).
7. B.. Liidwig (Louis). német fest, szül.
3. B., JuHiis, német archeológus, szül. KarlsSchwabisch-Hallban 18.36 szept. 23. Stuttgartban,
ruheban 1825 jún. 16., megh. 1869 júl. 22. Mün- Münchenben és Parisban tanult, 1864. részt vett
chenben. Nagy utazásokat tett Olaszországban, a német-dán, 1866. a német-osztrák, 1870—71.
Egyiptomban, Palesztinában,Sziriában,Kis- Ázsiá- a német-francia háborúkban és a csataképek,
ban s Görögországon át, melyeknek tudományos harcjelenetek hosszú sorát festette meg. Tág köreredményét közrebocsátotta. Mint tanár Heidel- ben ismertté tették nevét óriási körképei a sebergben,Tübingenben és Münchenben tanított.M- dani, weissenburgi csaták, a st.-privati roham stb.
vei Geschichte der Kunst stb. (Wiesbaden 1856— Kultúrtörténeti jeUeg genreképeket is festett.
1858, 2. kiad. 1873) Studien u. Skizzen aus den Bátyja, B., Reinhold. szül. Altensteigben 1821
Lándem der altén Kultnr (Mannheim 1854).
ápr. 25., megh. 1884 jan. 21., szintén leginkább
4. B., Kari. német politikus és nemzetgazda, génre- és lóképeket festett.
8ZÜ1. Hadamarban (Nassau) 1822 márc. 20., megh.
8. B.,Max, német zoológus, szül. Myszlovitzbreisgaui Freiburgban 1893 júl. 14. Mveiben a ban (Porosz-Sziléziában) 1850 szept. 30. A dorpáti
német nemzeti egység és a kereskedelmi szabad- oroszországi egyetemen, majd Rostokban s 1890
ság mellett küzdött. 1848— 66-ig a nassaiü má- óta Königsbergben a zoológia és összehasonlító
sodik kamarának tagja volt, 1858— 63-ig pedig boncolástan tanára. Mimkái Die Entwickelung
elnöke. Nassau annexiója óta (1866) az észak- des Wellenpapageis
Die tierischen Parasiten
német birodalmi gylésnek tagja, hol a nemzeti des Menschen (legújabb 4. kiadása, Würzburg
szabadelvüpárt egyik vezére volt; 1884. pedig 1908.); Das zootomische Praktikum. Trematodes
a német szabadelv párthoz csatlakozott. 1863-ban és Cestodes c. kötetek Bronns Klass. u. Ord. d.
a német szabad kereskedelmi iskola közlönyét, a Thierreichs c. mben. B. fedezte fel a széles gaVierteljahrschrift für Volkswirtschaft und Kul- landféreg (Bothriocephalus latus Brems.> fejlturgeschichte e. folyóiratot teremtette. Egyéb dési ciklusát is.
mvei BUder aus der deutschen Kleinstaaterei
Braunan, 1. B. (csehül Broumov), az ugyanily
(3 kiad., Hannover 1881, 5 köt.): Gegen Gervinus nev ker. kapitányság székhelye, a Steine part(Leipzig 1871); Wáhrend des Kriegs (1871); Tokai ján, vasút mellett, (i9oo) 7609 lak.; nagy bencés
und Jókai. Bilder aus üngarn (Berlin 1873); apátsággal, pamutiparral, óragyártilssal, II. JóAus der Mappe eines deutschen Reichsbürgers. zsef császár bronzszobrával. A protestánsok tempKulturbilder und Studien (Hannover 1874, 3 köt); lomának 1617 dec. havában megejtett erszakos
Zeitgenossen, Erzahlongen, Charakteristiken und bezáratása volt egyik közvetlen oka a 30 éves
2. B. am Inn, B. ker. kapitányság
Kritiken (Braunschweig 1877) Reiseeindriicke háborúnak.
székhelye, Felsö-Ansztriában, az Inn és vasút
(1877, 3 köt.) Der Diamantenherzog(Berlin 1881)
Von Friedrich dem Grossen bis zum Fürsten mellett, {i9oo) 3864 lak., a XV. sz.-ból való nagy
Bismarck, zur Geschichte der preussisch-deut plébánia-templommal, harangöntéssel, fi'észmaschen Wirtschaftspolitik (1882) Die Wisbyfahrt lommal, sörgyártással. 1779 óta tartozik Ausztriához. 1866-ban a Napóleon által 1806. agyonlövenach Gothland (1883).
tett Palm nürnbergi könyvkereskednek bronz5. B; Kari, femwald-i lovag, a szülészet és nögj'ógj'ászat ny. r. tanára a bécsi egyetemen, szül. szobrot állítottak.
Brauné, 1. TJieodor Wühelm. germanista, szül.
Zistersdorfban 1822.,megh. Bécsben 1891. 1856-ban
Trientböl Bécsbe hívták a szülészet r. tanárának. 1850 febr. 20. Grossthiemigben (mersebui^i keközölte. V. ö. Mettenius, A. B.-s

—

:

m-

—

:

;

;

—

—

:

—

:

:

:

;

:

—

;

;

;

Nagj' érdemeket szerzett a bécsi szülészeti klinika
egészségügyi viszonyainak emelése, valamint a
szülészetnek tanítása körül. Szaklapokban megjelent dolgozatain kivül nevezetesebb munkái:
Lehrbuch der Geburtshilfe mit Borücksichtigung
der Puerperalprocesse und der Operationstechnik
(Wien 1857) Lehrbuch der Gynakologie (u. o.
;

1881, 2. kiad.).
6. B.. Kari Ferdinánd, német fizikus, szül.
Fuldában 1850 jún. 6. 1880-tól a strassburgi egyetemen mint rendkívüli tanár mködött, 1883 óta
a karlsruhei megj etemen a matematika rendes

rület).

1869-ben a

lipcsei

egyetemre ment

s ott

Zamcke

és Hildebrandnál filológiát tanult. Lipcsében 1874. magántanár, 1877. rk. tanár
lett. 1880-ban a giesseni, 1888. a heidelbei^i egye-

Curtius,

temre hívták meg. Paul H.-al (akkor lipcsei magánfemár, most müncheni egyet, tanár) 1874.
megindította a nagyfontosságú Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur c.
folyóiratot, melyet egy ideig Sievers, most ismét
B. esrjedül szerkesztT Értekezései többnyire e folyóiratban jelentek meg. Külön megjelent mvei
közül nevezetesebbek s részben mint egyetemi

;

Braun-féle csö

704

kézikönyvek általánosan ismeretesek Althochdeutsche8Le8ebuch(6. kiad., Halle 1907) Althochdeutsche Grammatik(2.kiad.,u. o. 1891); Gotische
Grammatik (7. kiad., u. o. 1909). Nagy feltnést
keltett Über die Binigung der deutsehen Aussprache c. értekezése (Halle 1905). 1876 óta szerkeszti a Halléban megjelen Neudrueke deutscher
Literaturwerke des 16. und 17. Jahrhunderts c.
gyjteményt. V. ö. Herm. Wunderlich, Th. W.
B., Germanisch-Romanische Monatsschrift (1910
:

;

Braunschwefs:

szemcsés halmazokban fordul el. Vasfekete, tökéletlenül fémesfény; k.6— 65. Hartbraunstein-nak
V. Hartmanganerz-nek nevezték a német bányászok megkülönböztetésül a puha barnaktl. Lelhelyei: Oerenstock, BIgersburg, Friedrichsroda
Harz Ilfeld. Braun gothai tanácsos nevére keresztelte Haidinger.
:

Braunlage, község Blankenburg braunschweigi
kerületben a Meleg Bode ós vasút mellett, (i905)
2415 lak., üveghutával, fürészmalommal, ládagyártással 2 szanatóriummal.
febr. szám).
Braunsberg, 1. járási székhely Königsberg po2. B., Wilhelm, német anatómus, szül. Lipcsében 1831 jál. 17., megh. Leipzig-Connewitz- rosz kerületben, a Frisches Haffba torkolló Pasbenl892ápr. 29. A lipcsei egyetemen a topográfiai sargenál, vasút mellett, (1905) 12,999 lak., élénk
anatómia tanára volt. Szakmunkái Die Doppel- gabona-, kender- és lisztkereskedéssel, gép-, kabildungen und angeborenen Geschwülste der lap-, szappan-, sör- és brgyártással. A Lyceum
Kreuzbeingegend (Leipzig 1862) Topograflseli- Hosianumból alakított kat. teológiai fakultással.
anatomischer Atlas, nach Durchschnitten an ge- 1772 óta tartozik Poroszországhoz.
2. J5. (csehül
frorenen Kadavem (u. o. 1888) Die Lage des Bru^perk), város Mistek (ettl 16 km.-nyire)
Uterus und Fötus am Ende der Schwangerschaft, morva kerületi kapitányságban, az Ondrejnica
nach Durchschnitten an gefrorenen Kadavem (u. mellett, (1900) 3290 lak., mész- és téglaégetkkel.
G^frierdurchsehnitte in systematischer
Braunschweig, 1. a Német birodalom egyik
0. 1873)
Anordnung durch den Körper einer Hochschwan- hercegsége 3672 km^ területtel, a porosz Hannogern (u. o. 1890); Die Oberschenkelvene des ver Vesztfália és Szásztartományok, továbbá
;

:

;

—

;

;

und klinischer Beziehung Waldeck és Anhalt között. Három nagyobb és
Die Vénen der menschlichen Hand hat kisebb, egymástól elszakasztott részbl (exklave)áll. A nagyobbak: B.-Wolfenbüttel-Helm(u. 0. 1872). Kiadta 1876 óta az Archiv für Anastedt, Gandersheim-Holzminden, amattól D.-reés
tomie und Entwicklungsgeschichte-t.
Braun -féle cs [l. Braun 6.), vákuumcs, amely DNy.-ra, és Blankenburg az elstlD.-re. A kiseba váltakozó elektromos áramok, elektromos rez- bek Hannover és|a Szász tartományokban vannak.
gések idbeli lefolyásának kísérleti megállapítá- Az elször említett frész dombos síkság a másik
sára szolgál (tehát ugyanarra, mint az oszcillo- kettt a Harz ágazza be, amelynek legmagasabb
gráf), a katódsugaraknak mágneses térben való csúcsa itten a Wurmberg (968 m.). A Ny.-i részbe
elhajlása alapján. A katódból kiinduló katódsuga- benyúlik a Weser-hegység, amelyben a Solling
raknak kicsiny környíláson áthaladó nyalábja (474m.)a legmagasabb csúcs. Ezért is itt az éghajfoszforeszkáló ernyn kis köralakú világító foltot lat hvösebb, mint az É.-i részekben. Blankenburg
kelt. A vizsgálandó váltakozó áramot a cs mel- az Bibe medencéjéhez tartozik; a többi részek
lett elhelyezett tekercsbe kapcsolva, a világító pedig a Weseróhez. A Weser legnagyobb mellékfolt függlegesen fel s le rezegve, függleges folyói e hercegségben az AUer és ennek mellékfónyvonallá húzódik szét, amit függleges ten- vizei a Lelne, az Altenauval és Lehrevel ersbül
gely körül forgó tükörben nézve, az áram le- Oeker, a Fuhse és a Lenne. Az Élbe folyamvidéfolyását ábrázoló görbét látni s lefotografálni kéhez tartozik az Ohre és a Saaleba torkolló Holzlehet. Legfbb elnye, hogy a katódsugarak a emme.

Menschen

(u. 0.

in anatom.

1871)

;

;

:

leggyorsabb rezgéseket is híven követik.
Braun-féle elektroszkóp (1. Braun 6.), hasonló a közönséges (aranylemezes) elektroszkóphoz (1. 0.), aranylemez helyett finom tengelyre
ersített aluminiumpálcika van rajta alkalmazva,
amely osztályozott körív eltt mozog, úgy hogy
a feszültséget közvetlenül voltokban adja meg.
Nagyobb (100-5000 Volt) feszültségek közelít
mérésére igen használatos.
Braunf els, város Koblenz porosz kerület Wetzlar járásában, vasút mellett, (1905) 1512 lak.. Hl.
Frigyes császár szobrával a Solms-B.-i hercegek kastélyával, amelyben érdekes
és régi;

m-

séggyüjtemény látható.
Brauniels, a Solms gróíi és hercegi családnak
(1. 0.) fága, mely 1226 óta virágzik és nevét a
hasonló nev vártól nyerte. György herceg a tzvész által 1679. rommá lett várat 1885. Merian
rajza nyomán újból felépíttette és múzeummal
gazdagította. V.ö. ^;ímenröííer,Schlos8B.(Würz-

burg 1893).

Az

összes

termföldbl öl^Vo szántó és kert,
legel és SOl^o erd. 1907-ben

9-6o/o rét, 2-4Vo

termett az egész hercegségben 73,141 t. búza,
50,317 t. rozs, 19,712 t. árpa, 132,236 t. zab,
329,099 t. burgonya, 125,357 t. réti széna és (1908)
17,945 kg. dohány. Jelentékeny ezenkívül még
a gyümölcstermelés. Az állatállomány az 1907-iki
összeírás szerint volt 33,530 ló, 124,681 szarvasmarha, 214,211 sertés, 118,866 juh és 54,152
kecske. A bányászattal és kohászattal foglalkozók száma meghaladja a 6000- et. A bányászat
legjelentsebb a Harz-hegységben, 1906. bányásztak 1.923,703 t. barnaszenet, 77,644 t. aszfaltot,
246,763 t. kálisót, 197,924 t. vasércet ós 22,852
t. konyhasót.
A lakosok száma az 1910-iki összeírás szerint
494,387-ra rúgott; ezek közt 242,739 férfl és
251,648 n. Az utolsó 10 évben átlag a házasságkötések száma évenként 3710, a születéseké
15,349 és a haláleseteké 9371 volt. A jelentékenyebb iparágak a cukor-, cikória-, dohány-, papír-, szappan-, gép-, kocsi-, puskapor-, gyufa(a Harzban), vasszekrény-, zongora-, konzerv:

Braunit (ásv.), mangánérc. Összetétele MiijOg.
Apró oktaéderforma négyzetes piramisokban és
:

:

—
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:

—
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cement-, üveg", porcellán-, kolbász- ós sörgyártás, len- és jutafonás és kémiai cikkek gyártása.
1906/7-ben 30 cukorgyárban 1.088,388 q. nyerscukrot, 1906-ban 53 söi^árban 614,737 hl. sört
gyártottak és 1906/7. a 29 szeszgyárban 15,922
hl. szeszt égettek. A kereskedelem középpontjai
B., Wolfenbüttel, Helmstedt, Holzminden és Blankenburg.
B. alkotmányos monarchia. Az örökösödés a
férflág kihalta esetére átezáU a nöi ágra is. A
herceg a törvényhozói hatalmat megosztja a törvényhozó testülettel (Landes-u. Standé- Versammlung), amely legalább minden két évben ülésezik
és 4—4 évre választott 48 tagból áll. A 48 tagból 15-öt a városok, 15-<)í a községek, 2-öt a protestáns klérus, 4-et a nagybirtokosok, 3-at a nagyiparosok, 4-et a tudományos testületek és 5-öt a
legtöbb adót fizetk választanak. A végrehajtó
hatalmat a herceg felels miniszterei által gyakorolja; ezek: az állam-, külügyek és pénzügyek minisztere, az igazság- és egyházügyek,
végül a belügyek minisztere. A helyi adminisztráció szempontjából B. 6 kerületre (Kreis) oszlik,
ezek B., Wolfenbüttcl, Helmstedt, Gandei-sheim,
Holzminden és Blankenburg. Az 1909— 10. évre a
hercegség bevételei 14.652,600 márkára, kiadásai
14.130,480 márkára voltak elirányozva; az
egyházi és tanulmányi alap bevételei és kiadásai
ugyanebben az idben 3.607,300 márkát tettek ki.
A hercegség adósságai 1909-ben 30.787,500 márkára rúgtak, amely összegnek ^l^-ét a vasúti befektetések teszik. Az iskolaügy ellenrzése az
1876-iki törvény szerint egy felsbb iskolai tanácsra van bízva. Jelentékenyebb iskolák a technikai fiskola, 13 középiskola, néhány szakiskola,
4 felsbb leányiskola és több mint 400 népiskola.
A tudományos gjüjtemények közt a legkiválóbb
a wolfenbütteli országos könyvtár és a hercegi
múzeum B.-ben ezekhez járul azután még több
jótékony intézet. V, ö. Knoll u. Bode, Das Herzogtum B. (1897); Bhamm, Die Verfassungsgesetze d. Herzogtums B. (1900).
:

;

Braunschwelg

Vümos herceg helyreállította a
nyugalmat és 1831. alkotmánytervezetet terjesztett B. rendéi elé, akik azt el is fogadták. Az
1836— 37 -ki gylésen azután a hbéri jogok maradványait is eltörölték. 1841. B. a német vámszöelzték, öccse,

vetségbe lépett be. 1848-ban B. kormánya rendkívüli országgylésen számos liberális javaslatot
emelt törvényerre (sajtószabadság, polgári házasság, a választási jog kibvítése stb.). 1866 aog.
18- Vilmos herceg belépett az északnémet szövetségbe s mint ilyen 1870—71. a poroszokkal
együtt küzdött a franciák ellen. 1879-ben, mivel
az idsebb welf ág kihalása elre volt látható,
megalkották a törvényt «a trón megüresedéee
esetén szükséges ideiglenes kormányrendszerrl)). Midn azután 1884 okt. 18. Vilmos herceg
egyenes örökösök nélkül elhalt, Ágost Enió
cumberlandi herceg, az 1878. elhunyt hannoveri
király fia emelt jogos igényt B. trónjára, de mivel
a hannoveri volt királyi család I. Vilmos császárt (Hannovemak 1866-ban történt annexiója
miatt) el nem ismerte, a német birod. tanács és a
B.-i minisztérium Ágost Ern trónigényét tudomásul nem vette és megalakult az 1879. törv.
értelmében a kormányzóság, melynek ajánlatára
az országgylés 1885 okt. 21. Albrecht porosz herceget választotta régenssé, aki a választást elfogadta és a kormányt még ugyanazon évben átvette. Albrecht hercegnek 1906 szept. 13. történt
elhunj^ után egy ideig újra a kormányzóság
intézte B. ügyeit, idközben pedig a welf-párt
újra buzgólkodott, hogy a cumberlandi herceg
trónralépésének útját egj^engesse. Ámde a herceg ezúttal sem volt hajlandó Hannoverra való
örökösödési igényeirl lemondani és így a kormányzó-tanács (Ottó miniszterelnök alatt) és a

német szövetségi tanács Bülow kancellár elnöklete alatt egy új régens-heroeg megválasztásában állapodtak meg. Ez a választás 1907 máj.
28. János Albrecht mecklenburgi hercegre esett,
ki a régens-méltóságot el
B.-ba bevonult

és jün. 5.

is vállalta

Gnthe, Die Lande B. n. Hannover, 1867 Beitrl^
Története. A régi germánok korában B. föld- aurIrodalom
Schanmann,
Statistik d. Herzogthnms B. 1874—1892
jón a khei-uszkok törzse lakott, a német ki- Handbuch d. Qesch. der Lande Hannover n. B., 1864 Heiaerályság megalapítása óta a Szász hercegséghez mann, Gesch. v. B. n. Hannover, 1882—1892, 3 köt. Köcher,
Oesch. V. B. n. Hannover 1648—1714., Leipzlg 1884, 2 köt.
tartozott. Midn Oroszlán Henriket 1181. a herHohnstein, Gesch. des Herzogtnms B., n. o. 1908 Bhamm,
welf
B.-ot
mint
megfosztották,
méltóságtól
cegi
Das Staatsrecht des H. B., 1908: liöwe, Bibliographie der
után
fiai
fölHalála
braunschweigischen Geschichte, Posen 1908.
megtarthatta.
hbér-birtokot
2. B., az ugyanily nev hercegség f- és székunoHenrik
osztották 1203. a welfek örökségét,
kája pedig, Ottó, újra elnyerte B. hercegének városa az Oker mellett és annak szigetein, több
elmét (1235), 1267. a hercegi család két ágra osz- vasúti vonal találkozásánál, (i9io) 113,397 lak.,
gzkazán-, pénzszekrény-, varlott, az idsebb B.-i és az idsebb lüneburgi ágra. jelentékeny gép-,
1279 után a B.-i. több ágra oszlott, Így a gruben- rógép-, zongora-, csokoládé-, konzerv-, cement-,
göttingoni, wolfenbütteli, késbb a kalen- szesz-, sör-, pótkávégyártással, cukorftnomítók;

;

;

;

;

h^eni,

Csak 1735. sikerült

kal, jelentékeny kolbászkészítéssel, jntafonással,

Albrecht hercegnek, a B.-Bevem ág
fejének, az egész B.-i hercegséget egyesíteni.
Utóda, Károly (1735— 80) alatt az orezág, fejedelmének pompászeretete miatt, nag>' adósságokba
merült. Fia, Károly Vilmos az államháztartást
rendezte, de az auerstadti csatában elesett (1806).
Erre a franciák B.-otavesztfáliai királyságbaolvasztották. Napóleon bukása után B. hercegséget
a régi uralkodó család visszakapta. Károly
herceget (a ogyémántherceg») azonban önkényes uralkodása miatt a braunschweigiak (1880)

betöntkkel, nyomdásziparral és spárgatenno
léssel. A meglehetsen régies külsej város ki-

bergi, lüneburgi stb. ágra.

Ferdimnd

Réoai

Na^

LeirScona.

HL ML

válóbb épületei
két
(a

szép

Xm.

:

az Altstadt-Rathhaus (1468-ból),

nagy teremmel; a Marti ni -templom

sz.-ból)

Sürgen polgármester síremléké-

vel; az Oroszlán Henrik által 1172. alapított és
újabban restaurált dóm vagyis Szt Balázs templom az alapítónak és nejének korai gót stílusú
szép síremlékével és nagy kriptával, közeiébon

ércoroszlánnal, amelyet 1166. Oroszlán Henrik
a hercegi kastély (laSO. Ottmar
áUittatott föl
;

45

;

;
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az 1865-iki tzvész

utáu majdnem egészen újra épült), fkapuja fölött
a Rietschel tervei szerint készült Quadrigával
a hercegi múzeum érdekes gyjteményekkel,
amelyek közt a majolikák, a képtár és a mantovai
edény a legértékesebbek a Katalin-templom (a
Xlll. sz.-ból) számos XVI— XVIII. sz.-beU síremlékkel az András-templom (a XIV XV. sz.ból) a St. Ulrici templom
az 1861. megnyitott
színház végül az 1906. fölavatott városi múzeum
igen érdekes etnográfiai gyjteményekkel, és számos régi érdekes magánház. Az emlékmvek a
hercegi kastély eltt Frigyes Vilmos és Károly
Vümos Ferdinánd hercegek lovasszobrai a Lessíng-platzon Lessing szobra Rietscheltl a Monumentsplatzon 1822-bl 12*8 m. magas vasoszlop
a Jenánál és Quatrebrasnál elesett B.-i hercegek
emlékére végül a Schill-emlék és egy mvészi
kút az Altstadtmarkton. Az egykori erdítmények
;

—

;

;

;

;

:
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Bravaisit, kaolin (agyag)-féle ásvány,halavány
linoman leveles. Franciaország (Nogant, de l'Allier dép.) a lelhelye.
Brávallahed (ejtsd brov— ), a skandináv mondák szerint síkság, amelyen Sigurd Ring nagybátyját, Harald Hildetand királyt sok hívével
együtt megölte.
Brave (franc), derék, becsületes, bátor, vitéz.
zöld, igen

:

Brafi

(ol.), 1.

Bráviken

Banditák és Bravó.

hro—), a Keleti-tenger legmélyebb öble a svéd partokon É.-on hegyek, D.-en
sík föld környékezi. 40 km.-nyi hosszú. Végében
épült Norrköping városa.
(ejtsd:

;

Bravissimo

;

(ol.), 1.

Bravó.

Bravö (ol.) a. m. derék, bátor, rettenthetetlen

;

;

az ököljog korában bórenc orgyilkos a szaracén
lovas önkénteseket is így hívták (bravi) vakmerségükért. Látványosságok v. színieladás alkalmával a tapsoló közönség körébl felhangzó
helyét szép sétahelyek foglalják el.
B., hrava, v. többesben hravi, brave kiáltások a
Története, k monda szerint B.-otBruno,Ludolf mi helyeslésünket, él jenünket helyettesítik. Fels
szász herceg fia alapította (861), kinek nevétl foka bravissimo
származtatták a város nevét is (Brunswick a.
Bravó, Gonzalez, 1. Gonzalez-Bravo.
m. Bnino-telep). Oklevelek csak 1031. említik
Bravoit (ásv.), vas-nikkelszulüd (Fe,Ni)S2.
Brunswick-ot. 1090-ben a város Szász Lothár
Bravó -MuriUo, Do7i Jüan Gonzalez, 1. Gonzanémet császárra szállt, kitl a welfek örökölték. lez Bravo-Murillo.
Bravour (franc, ejtsd: bravúr) a. m. bátorság,
Oroszlán Henriknek köszönhette lendületét;
szemelte azt ki székhelyének, ö építette a nagy elszántság a zenében (ol. bravura) élénk, tüzes,
falakat, a székesegyházat és állította fel hatalmá- technikailag tökéletes mvészi eladás; innen
nak jelvényéül az ércbl öntött oroszlánt, utóda, B.-ária, B.-darab, mely küls hatásra számít.
Braxatorisz, tót költ, 1. Szládkovics.
Ottó herceg új kiváltságokkal ruházta fel a várost,
Braxton-Hicks-féle müfogás, a szülészetben
melynek anyagi jóléte a Hanzába való belépés óta
folyton növekedett. 1528 óta a hitújítás terjedt használatos mtét a magzat megfordítására, úgy,
el a polgárság között, 1531. pedig a schmal- hogy a méhbe vezetett ujjak az ellf ekv részt
kaldeni szövetség tagja lett B. A XVI— XVII. kitérítik, a küls kéz pedig a kitérített részt a
században sokat szenvedett vallási üldözésektl hasfalon átfogva a méhfenék felé tereli. Nevét
és eredménytelen harcokat folytatott a hercegek els alkalmazójától nyerte.
Braxy, 1. Bradsot.
ellen, kiknek fenhatóságát nagyon is nyomasztónak találták. 1753 óta rendes székhelye a herBray (ejtsd: bre), 1. Pays de B., a Bresle,Epte,
cegeknek, kik a kastélyt gyönyören díszítet- Andelle, Béthune forrásai körül elterül, krétaték. 1861-ben alapításának millenniumát ülte képzdményekbl álló fensík Normandiában, buja
legelkkel, amelyeken sok marhát tenyésztenek
meg a város.
Irodalom. Sack, Gesch. Brannschweigs, 1861
Heusinger, itt készítik a gournayi vajat és neufcháteli sajtot.
Oesch. d. Residenzstadt B., 1806—31 1861
Hanselmann,
2. B., kikötváros Írországban, a B. torkolaürkundenbuch d. Stadt B. (1869, 2. köt.); Chroniken d. deuttánál, annak mindkét partján egyik része Wicksohen StSdte. (Ide vonatkozik a 6. és 16. köt.);Dürre, Gesch.
(i9oi)
B.-s 1875
u. a., B.-s Enstehung 1857
Heinemann, Die low, a másik Dublin grófsághoz tartozik
Burg Dankwarderode 1880 u. a., Gesch. von Br. u. Hannover 74:24; lak., kies vidékénél fogva látogatott tengeri
;

;

.'

;

;

;

—

;

;

;

;

;

(eddig

2. köt.).

fürd.

Braza (spanyol), 1. BragaBraunschweigban
Brazil, 1. portugál neve Braziliának (1. o.) 2.
fzött barna, tartalmas sör, melynek két faja van, fvárosa Clay countynak Indiana északamerikai
a keMös vagy Schiff-féle és az egyszer v. Stadt- államban, (i9oo) 7786 lak., szénbányákkal, vas- és
malomiparral.
mumnie.
Bravmschweig és Lüneburg hercege, 1. CumBrazillá (B.-i Egyesült-ÁUamok, Estados Unidos do Brazil), szövetséges köztársaság Dél-Ameberland (Ern Ágost).
Braunschweigi korall, 1. Borostyánk.
rikában (térképeit 1. Amerika cikknél). LegészaBraunschweigi zöld, kékes-zöld festék, mely kibb pontja, ahol Brit-Guayana ós Venezuela
a hegyvidékek zöld színét tükrözi vissza.
határai érintkeznek, az 5" 12' é. sz.-en, legdélibb
Branronia, Artemis istennnek a Brauron-heli pontja a 33o 50' d. sz.-en, a Mirim félszigeten van.
kultuszból kiindult mellékneve Attikában.
KNy.-i irányban a ny.h. 34''50'-étl (Cap Branco)
Branweiler, község Köln porosz közigazg. ke- a 78" 50' ny. h.-ig terjed, Peru határáig. K.-en
rületben, Köhi közelében, (loos) 2-i;18 lak., nagy és ÉK.-en az Atlanti-óceán, a szárazföld felöl a
tartományi szegényházzal.
délamerikai köztársaságok határolják, Ecuador
Brava (ol), 1. Bravó.
kivételével. Területe, a legújabb határszabályoBrava, sziget, 1. Zöldfoki szigetek.
zások (Kolumbia, 1907 IV. 24. Peru, 1909 IX.
Bravade (franc), kérkedés, hencegés.
8.) figyelembevételével 8.336,800 km«-re tehet.
Braunscliweiger ]VIiiinine (ném.), Mumme

Christiantól 1492. feltalált és

;

;

—

;
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Ehhez járul a Bolíviától elhódított Acre (1. o.)
territórium, mintegj' 192,000 kin*-rel. Együtt:
8528,800 kin* ; Padtberg legújabb számítása sze-
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Javari, Jumá, Purús, Madeira, Tapajóz,
Xingú D.-en Tocantins, amellyel a torkolatánál

É.-on

;

;

találkozik) olyan hatalmas belvízi hajózó hálózatot alkot, amelyhez csak a Mississippi
rint 8.550,000 km«.
MisFelszíne. B. D.-i és K.-i fensíkszerü része, a> souri vízrendszere hasonlítható. Az Amazonas és
B.-i hegyvülék (területe mintegy 27 millió km*) fbb mellékfolyóinak összes hossza B. területén
Dél-Amerika ósi röghegysógének tartozéka. Az 30,000 km. ; ebbl 20,000
hajózható. Az Amaósi közeteket (gneisz, gránit, kristályos pala) si- zonas a Rio Negro torkolatától fogva (Manaos)
mán borítják itt a devon és karbon, triász, jura ooeáni gzösökkel is járható. Sajátságos, hogy a
:

—

km

amelyek fölött megtaláljuk
a üatalabb harmad- és negyedkor rétegeit. Gyrdés a legrégibb szilurban még elfordult, de
az óriási rög azóta nyugalomban van, ellentétben
Csendes-óceán partvidékével, amelyet örökös
'Idrengések és vulkáni kitörések háborgatnak.
Kisebb eltolódások mutatkoznak Dél-B.-ban a
partok felé lebukó lépcsözetek alakjában, amelyeken hosszan elnj-úló platók foglalnak helyet.
Négy ilyen lépcsózet világosan szembetn. Az
erózió folj^án ezeknek a szébi a part felöl hegységeknek látszanak (Serras). Beljebb Ny. -felé elsimulnak a formák s eltérbe nyomul a terraszjelleg, úgyannjira, hogy hovatovább a vízválasztó
is alig észrevehetó. Ezek a terraszok a jellegzetes
(hapada névvel jelöltetnek. Ilyen tipikus chapada
a Ylatto G-rosso, amely hidrográfiai centrumnak
tekinthet. Innen ÉK. és D. felé ágaznak ki a
hegyláncok. A B.-i hegyvidék Ny.-i része É. felé
lejt s vizeit az Amazonasba önti. Ny. és É. felé
alacsony fensíkká simul (230—330 m.), amely
az Amazonas lapálydba (Selvas) megy át.
Az ósi röghegység mai alakulata az egyenltlen erózió eredménye. Ez az oka, hogy a fensíkból kiemelked hegyláncok iránya és eloszlása
szabálytalan. A hegyláncok 3 rendszerhez tartoznak. A plató DK.-i lejtójén, a tengerpart
közelében fut a Serra do Mar. A Parahyba hoszpzanti völgje választja el ettl a Serra do Esl/itiaco láncot, amelynek D.-i részén (S. do ManTiqueira) emelkedik B. legmagasabb heg>'e, az
Itatiaya (2712 m.). A harmadai hegyláncolat ÉNy.
felé halad s vála.sztója a Sao Francisco és a Tocantins folyó vidékének. Keleti-B. nagy fenslkjától Ny.-ra keskeny fensík nyúlik el az Andokig, amely elválasztja az Amazonas vizeit a
La Plata folyamvidékétól. B.-on a Tumuc-Humac,
Pacaraima és Parima hegyláncai jó természetes
határokat alkotnak Guayana és Venezuela felé.
Kolumbia felé a természetes határok elmosódnak.
Perut nagyobbrészt mesterséges határok választják el B.-tól, a többi délamerikai köztársaságok
határait részben folyóNÓzek jelölik. B. tengerpartja mintegy 7000 km. É.-on kevéssé tagozott
D.-en nincs hiány jó kikötkben.
Vizel. B. folyóhálózata nemcsak a legnagj'obbszerü a földön, hanem jelentóségre is els helyen
áU, mert ezen az óriási területen csaknem egyedli közvetítje a forgalomnak. A bséges eszés és szelíd éghajlat folj'tán a vizek egész éven
át hajózhatók. B. egész területének mintegy */>
része az Amazonas folyamvidékéhez tartozik.
A többi területnek fele a Rio de la Plata (ParaíHiay és Paraná). másik fele a Sao Francisco és
más' kisebb parti folyókon át juttatja vizeit a
tengerbe. Az Amazonas, mellékfolyóival egjütt
(Icá, Yapurá, Negro, Jamunda, Trombetas stb.
és kréta-kor rétegei,

hajózás a folyók fels szakaszain akad^j'talanabb,
mint az alsókon, ahol a térszín terraszszerú alakulata folytán gyakoriak a vízesések (pl. a Paulo
Affonso vízesés a Sao Francisco torkolata közelében). Az Amazonas már hajózható folyóként
lépi át Peru határát. 4000 km. hosszan folyik B.
torületén egész hossza 5000 km. körtü. Az Amazonas-medence vízi útjainak a hálózatát mesterséges csatornák még srbbé teszik. A Sao Francisco és az Amazonas között a Rio Petro és a Rio
do Sonno közvetíti az összeköttetést. A Rio Negro
és a Casiquiare révén pedig az Amazonasból
\izi úton juthatunk az Orinoco folyón Venezuela területére. A jelentékenyebb parti folyók a Pamahyba, Sao Francisco, Parahyba do
Sul, Jíicuhy. Utóbbi a Lagoa dos Patosba ömlik
Portó Alegrénél. Ez a tó (laguna) és a vele összefügg Lagoa Mirim az egyedül számbavehet
tavai B.-nak.
Égrhajlata. B. csaknem teljesen a forró égöv
déli részei belenyúlnak a szubtróalá tartozik
pusi, sót a mérsékelt éghajlat övébe. Minthogy a
nagy hegj-ségek a kontinens Ny.-i partján vonulnak, a DK.-i passzát szelek akadáljtaJan utat
lelnek végig az országon. Ez magyarázza meg a
rendkívüli eszé.seket. Az É.-i határon legtöbb az
es decemberben és júniusban, az Amazonas fels
és középs szakaszán télen, a torkolat vidékén
február közepétl májusig. A téli eszés a partok
felé csökken. Az ország belsejének egyes vidékein
télen száraz, st néha túlságosan száraz idjárás
uralkodik (Caatin^a vidék). Pemambuco ess
idszaka ápiilis— július, Rio de Janeiroé nov.
raárc. Az évi esmennyiség igen különböz az
egyes helyeken (Santos 233, Rio de Janeiro 109,
Bahia 217, Pemambuco 240, Pará 202; beljebb
;

;

Sao Paulo 138, Ceará 3i í!|, Manaos 220 cm.). Az
esmennjiség ismét növekedik az Andok alján,
ahol a szelek hidegebb régiókba kényszerülnek.
Az ess és száraz idszak a szelek járása
vagyis

—

—

szerint váltakozik, meglehets
a nap állása
szabályosságai de módositóan hatnak a domborzati \iszonyok és a tengerpart iránya is.
Az ország nagy részében felttinen állandó az
eszés, egyenletes meleg. A leghideidjárás
gebb és a legmelegebb hónap hmérséklete kOzött alig van különbség. L^^enletesebb a hömérsék az Amazonas lapályán (pl. Pará évi középhmérséke 25-80 a szélsségek jan. 25-4«, júl.
2Si% A partvidéken is csekélyek az eltérések
;

:

b

;

:

(Rio de Janeiro, júl. 19-7", jan. 25» ; évi középhmérséklet 22-3" ; Pemambuco júl. 23-2<', febr.
276, közép 25*8*). A partokon a meleg B.-i tengeráram is hozzájárni a hmérséklet egyenletességéhez. A szárazföld belsejében az ingadozás
jóval nagyobb s a hegyek közt nem ritka a fagy.
Közép- és É.-B.-ban a nedves éghajlat m^tenr}

—
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a betegségeket (váltóláz, sárga láz); D.-en egészséges éghajlat uralkodik.
Növényzet (1. még alább: Foglalkozás), B.
növényvilága úgy a formák és fajok, mint az
egyedek tekintetében talán a leggazdagabb a
zónát különböztethetünk meg: az
földön. 3
Amazonas öserdö-borította lapályát; a DK.-i
hegyvidéket és a hullámos fensíkok vidékét, amelyek elválasztják az Amazonas és a La Plata
folyamvidékét. D.-en gazdag legelöterületek vannak, lomblevel erdkkel. A nedves klimáju partvidéket, fel egészen a Serra do Mar lejtiig, áthatolhatatlan serdk borítják. Bahiától É.-ra és
az ország belsejében füves térségek (eampos)
terülnek el, kevés fával és cserjével a növényzet jellege a szavannától a kopár steppéig váltakozik. A folyók mellett trópusi erdk díszlenek,
legnagyszerbbek az Amazonas mentén, buja aljnövényzettel, harasztokkal és a mindent átfogó
liánok és epiflták srségével. A földnek ezt a

f

;

Brazillá

hanem veszedelmes betegségek

okozói

is lehet-

nek.

Lakosság:. B. slakói az indiánusok. A fehérek
beözönlése az ország belsejébe szorította ket,

úgy hogy a partvidékrl már teljesen eltntek.
Számuk egyre fogy. B. eme si lakosságának
múltjáról vajmi keveset tudunk. Egykor — több

—

évszázaddal ezeltt
talán 6—8 milliónyian éltek a mai B. területén, számos törzsre oszolva.
Az egyes törzsek si vonásai azonban már anynyira elmosódtak, hogy ma már egymáshoz igen
közel álló, homogén népnek tekinthetk. A B.-ban
keletkezett lingua geral hrasüica, ez a portugállal kevert sajátságos indián nyelv mindenütt el
van terjedve s ez szolgál az érintkezés nyelvéül
az egyes indiánus törzsek, továbbá a fehérek és
indiánusok között.
A négereket a XVI. sz.-ban kezdték betelepíteni
rabszolgákként Afrikából. Bár 1831. a rabszolgák
behozatala eltiltatott, még 40 évvel késbb is 2
millió néger élt rabszolgasorban B. területén. És
1888. a rabszolgaság teljes eltörlése még mindig
6—700,000 rabszolga fölszabadítását jelentette.
A Maranhao partján és Rio de Janeiro vidékén
élnek tömegesebben tiszta négerfajok. Számuk,
fleg a fehérekkel való keveredés következtében,
nehezen állapítható meg. 1890-ben 2.097,426 négert, 1900. a mulattokkal együtt kb. ugyanennyit

legnagyobb kiterjedés serdvidékét Humboldt
Hylaea-nak nevezte el. A folyópartokat a cukornád (Arundo saceharoides) növi be gazdagon. A
canipos-on a ffélék a legsilányabb füvektl fel
a legpompásabb bambuszfajokig képviselve vannak; jellemz itt a pinea, araukaria, kaktusz,
opuntia, agavé. Az serdt a sokfajta pálma
(kókusz, Mauritia, Urucuri) jellemzi, továbbá a
banána, pará-dió (Bertholletia excelsa), flkusz, mutattak ki.
A keverék -népek (fehér-indiánus, fehér-néger)
kakaó, vanília, bignonia, kaucsuk, paraguay-tea,
kopaiva balzsam-fa, ipecacuanha, jakaranda, fes- számra nézve felülhaladják akár a fehér, akár a
ték-fák, citrom, mirtusz, kenyérfa, cinnamon, néger vagy az indiánus lakosságot. B.-ban a fajok
itauba (k-fa). A gyakran víz alatt álló erdkben egymástól való irtózása ismeretlen (nem úgy, mint
(Igapó-erdk) a lomblevelüek szegényebbek s a Észak-Amerikában). Csak e keveredés révén volt
pálmák bujábban díszlenek, a nem kiöntéses te- képes a csekély számú fehér elem uralomra jutni
rületeken (Bté-erdök) a lombos fák az uralkodók. az egész óriási területen. A partvidéken a mwZaíAz ország belsejének estlen vidékein (caatinga) tok,^ a fehérek és négerek leszármazol, beljebb és
kisebb fák, pálmák, harasztok és kaktuszok az az ÉK.-i részeken a meszticek{mestico),£ifehén'k
uralkodólc. A gyümölcsök közül említendk még ós indiánusok utódai vannak túlnyomó számban.
az ananász, füge, mangó, szll, narancs, dinnye. Ezeket itt mamelukoknak nevezik. Az indiánusok
De mindenek felett áll jelentségre nézve úgy a és négerek leszármazol caribocas és cafuzosuak,
honos, mint az összes kultúrnövények között a a B.-ban született négerek kreoloknak neveztetkávé, amelynek B. az egész világon a leggazda- nek. Mindé vegyesvér fajok újabb és újabb kegabb termhelye.
veredése hovatovább egységes új fajt fog teremÁllatvllágr. B. állatvilága rendkívül gazdag s teni,
változatos és elüt úgy Észak-Amerika, mint az
A fehérek fleg az európaias éghajlatú D.-i
Ó -világ állatvilágától. Nagyobb állatai a puma, részeken és általában a partvidéken élnek. A
jaguár, párduc, kutya-félék, vaddisznó, vízi disznó nedves, egészségtelen Amazonas-lapályon már
(Hydrochaerus capybora), pákó (Coelogenys paco), csak a kaucsuk-gyjtk, kereskedk, hajósok,
pézsma-disznó, tapir. Jellemz a kisebbek közül hivatalnokok és hittérítk képviselik a kaukázusi
a hangyász (Myrmecophaga jubata), a lajhár, öves fajt. Az idegenek bevándorlása B. függetlenségéállat, aguti, nyúl, pekári, mosómedve, majomfólék vel, a XIX. sz. elején vette kezdetét. Sorban jöt(Platyrrhini). Ahol ritkább az erd, megjelennek tek a franciák, portugálok, spanyolok, németek.
a szarvasok (Cervuscampestris), aB.-iz (Cervus Utóbbiak tisztán megrizték nyelvüket és nemrufus) és a vadlovak. A madarak kitnnek tolla- zeti sajátságaikat virágzó telepeik egész vározatúk rendkívüli pompájával. Fölemlítendk a sokká fejldtek (Sao Leopoldo, Portó Alegre, Nova
papagály, kakadu, kolibri és a struc. Nagy szám- Petropolis, Santa Cruz stb.) mai nap közel 500,000
ban vannak a veszedelmes mérges kígyók (csörg- német él B.-ban. A német elem ellensúlyozására
kígyó, jararaca stb.), az óriás kígyó és a vízben a kormány a 80-as években nagy kedvezményekél 10 m. hosszú anakonda. A kaméleon ós az kel olaszokat és lengyeleket igyekezett betelepíijeszt nagyra megnöv gyík rendes fogyasztási teni. A kedvezmények (ingyen szállítás, bútorocikkek. Az édesvízi halak gazdag faunájából zott ház, föld és vetmag, út) megszorításával
megemlítjük a néha é m. hosszúra is megnöv lejebb szállott a bevándorlás. Erre 1891. a korpiraraku-t. Egyéb vízi állatok a kaiman, ki'oko- mány nagyobb társaságokkal szerzdött oly módil, telms, delfln. A rovarok sokfélesége ismeredon, hogy ezek saját költségükön hozzák be a
tes. A hangya, szúnyog nemcsak kellemetlenek, bevándorlókat s minden letelepített családért 1150
:

;

;

:

:

—
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K-t kapnak a kormánytól. A társaságok a kormánytól olcsón vásárolt földet (1 ha kb. 2 5 K)
eladják a bevándorlóknak. A társaságok az általuk
épített utakért km. -énként 2200 K-t kapnak a kormánytól.

A

bevándorlás föllendült ekkoriban, de

politikai zavarok következtében csakhamar ismét
alászállott. Újabban némi emelkedés észlelhet.
1908. a bevándorlók száma 9-i,695 ; ebbl 37.628
portugál, 14,862 spanyol, 13,873 olasz, 5781 orosz-

lengyel, 5269 osztrák, 2931 német, 2169 török,

48 magyar.
B. összes lakosságát 1850-ben 7 millióra, 1860ban 8 millióra becsülték. Az 1872. évi népszámlálás 9.699,187 lakost mutatott ki. 1890 végén
14.333,915, 1900 végén 17..31 8,556 volt a lakosok
száma a vad indiánusok hozzászámításával kereken 15, ül. 18 millió.
:

A

legújabb népösszeírás (1909) a következ

részletes adatokat tünteti fel

ÁUamotc

—
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Közlekedés és kereskedelem. 1908-ban a
parti hajóktól eltekintve 4918 Jiajó érkezett B. kikötibe, 12 millió t. tartalommal. B. kereskedelmi
hajóraja 1909-ben: 224 gzhajó (120,672 nettó t.)
és 298 vitorlás (62,613 t ).
Legnevezetesebb kiköt Rio de Janeiro, Santos és Bahia. Újabban nagyot fejldött a folyami
gzhajózás is, els sorban az Amazonason.
Az els vasút 1854. épült. 1910 végén már
19,649 km.-nyi vasút volt forgalomban (ebbl
8292 km. államvasút). Épülfélben van a MadeiraMámoré vasút az Amazonas fels szakaszán, ahol
a vízesések megakasztják a hajózást. Ezt a

vasutat kárpótlásul kapja Bolivia az Aere-területért. Az új vasút megnyitja majd az utat az elzárt Boliviából az Atlanti-óceán felé.
1908-ban a 2871 postahivatal 568 millió darabra rugó forgalmat bonyolított le. Az els
táviró 1853. létesült. A távíróvonalak hossza
27,000, a huzalok összes hossza 69,000 km. feladatott 24 millió távirat. Német vállalkozók engedélyt kaptak egy új tengeralatti kábelre Európából Nyugat- Afrikán át B.-ba. Tervbe vétetett a
táviró kiépítése az Amazonas mentén, be az ország belsejébe. A táviróhivatalok száma 1185.
A nagyobbára kezdetleges utak csak az ökörés öszvér- vonta kétkerek kordokkal járhatók
m-út alig van az országban, inkább csak a parti
vidékeken.
Pénzegység az aranYmilreisi^ 1000 reis) névleges értéke 2-93 K, tényleges értéke 270 K.
Ezüst pénzek 2, 1 és V2 niilreis értékben nikkelpénzek: 200, 100 és 50 reis értékben; rézpénzek 40, 20 és 10 reis értékben verettek. A
bankjegyek kibocsátásának joga a köztársasági
;

;

;

:

kormányt

;

illeti.

A

méterrendszer 1862 óta van használatban,
1872 óta kötelez. A régi mértékek mindazonála libra,
tal még mindig használatosak. Ezek
arroba, quintal, oüava (súlymértékek), alqueire
(rmérték), j9e, hraga, covados,palmos,polegadas
stb. (hosszmértékek).
(L. a megfelel címsza:

vaknál.)

A

kivitel összes értéke 1909 ben 1526 millió K,
év forgal-

csaknem másfélszerese a

mának

:

megelz
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Csak a hadügj' és a pénzügy közös (ez is csak
részben) egyébként az egyes államok függetlenül intézik sorsakat A törvényhozás a nemzettryülés joga.
köztársaság elnöke szentesíti a
tör\ényeket. A nemzetgylésnek két háza van a
képviselház és a szenátus. A képviselháznak
212 három é\Te választott tagja van. A szenátus
63 tagját 9 évre választják, oly módon, hogy 3
évenkint a szenátus ^,,a megújul.
szenátus
elnöke egyúttal a köztársaság alelnöke. A köztársaság elnöke, aki a végrehajtó hatalom feje,
4 évre választatik s újra meg nem választható.
Az elnököt és az alelnököt a nép köz^•etlen szavazás útján szótöbbséggel választja. Az elnök nevezi
ki a minisztereket élén áll a hadseregnek s rendelkezik béke és háború felett. A miniszterek nem
jelenhetnek meg a Házban, csak a bizottságokban a Házzal Írásban érintkeznek. A miniszterek nem felelsek a Háznak a köztársaság elnökének adott tanácsaikért.Választói joga van minden 21. évét túlhaladott polgárnak, kivéve a koldusokat, az írni-olvasni nem tudókat, a tényleges
szolgálatban álló katonákat és a szerzeteseket.
7 államtitkár (miniszter) van a következ tárcák szerint: 1. pénzügy; 2. igazságügy, belügy
és oktatásügy 3. hadügy 4. tengerészet 5. kül;

A

:

A

;

:

;

:

;

közlekedés- és közmunkaügy 7.
földmívelésügy. A köztársaság jelenlegi elnöke
Hermes da Fonseca, megválasztatott 1910 márc.
2., hivatalát elfoglalta 1910 nov. 15.

ügy

6. ipar,

:

;

Az állami

hevételek 1908-ban 73-4, a kiadások
73 millió K-t tettek . Elirányzat 1910-re 751
kiadás. 1908 vémillió
bevétel és 74- 1 millió
gén a teljes államadósság 3160 millió K. Az állami deficit oka a császárság korabeli költséges
:

K

K

udvartartás, szerencsétlen vállalkozások, hábo-

rúk és zavargások.

Hadereje. A támadó háborút tiltja a köztársaság alkotmánya. 1908 óta általános a védkötelezettség a 21.-tl a 44. életévig. Az egész hader
3 vonalra oszlik a) 1- vonalbeli csapatok idesorol a tényleges sereg 2 évi és a tényleges sereg
;

:

:

taitaléka 7 é\\ szolgálati kötelezettséggel; h) 2.
vonalbeli csapatok és pedig ezek els csoportja
3 é^'i, második csoportja 4 évi szolgálati kötelea nemzetzettséggel
c) 3. vonalbeli csapatok
örségés annak tartaléka 4—4 évi szolgálati kötelettsésgel. A békeállomány mintegy 30,000, a
hadiáümány 60,000 fre és azonkívül kb. 500,000
;

:

z

fnyi nemzetrségre tehet. Gyalogság : tizenöt
3 zászlóaljas gyalogezred, 12 zászlóalj és 13 század vadász, 5 szórólöveg század és 12 géppuskás1893. é\-i 7 mm. rméret
osztag. Fegyverzet
Mauser- puska. Lovasság: tizenkét 4 4 és öt
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zér zászlóalj 6 tüzértelep és 15 löszeroszlop. Löveganyag 1904. évi 7-5 cm. rméret Kmpp-féle
visszafutó csöv tábori lövegek és ugj-anolyan mintájú 105 cm. rméret tábori tarackok. Mszaki
csapatok: öt 4—4 századból álló hadmérnök
;

:

A hadsereg 5 dandárba van osztva, amelyek háború esetén hadosztályokká ogészlthetók
ki. (Ezenkívül 20,000 csendr.) A tetiaeri hader
a legutóbb épített modem hajókkal jelentékeny
fokra emeltetett.
B. nemzeti színei a zöld ée sárga.
Címerére és lobogójára nézve 1. a megfelel
cimszókat.
B. fölfedezésének történetét 1. Amerika (I. köt
zászlóalj.

634-36.

1.).

/nxiaiom. Brazílián Yesrbook, Rio de Janeiro (évenkint)
Handbook of Brazil, Washington 1901 ; Akerg, History ot
South America 1854—1904, London 1904; Condrean, Voyage
au Xingn 18i>6, Paris 1897; Pialho, História da fnndacao
da Republica, Rio de Janeiro 1891 ; Fonseca és Almeida,
Voyage antour du Brésil, n. o. 1899; Qarraux, Bibliographie Brésilienne, Paris 1898; •!! BrasUe>, Rivista mensile agricola, commerciale stb., Rio de Janeiro ; Wells,
Bxplúring and Travelling three thonsand miles thron^
Brazil, London 1886: Wright, The New Brazil, Philadelphia
1901: Agassiz, Á Joomey in Brazil. rx>ndon 1868; Gáspir
Ferenc, A föld körül I., Budapest 1906 Bates, The Natnralist on the River Amazonas, London 1863; Geöcze, B.-ba
és vissza, Budapest 1870 ; Bievers, Die geographische Er:

forschnng Büd-Amerikas im 19. Jabrhnndert, Petennann
Geogr. Mitt. 1902; n. a., DerGrenzstreit zwischenBrasilien
nnd Prankreich, n. o. 1908; Ackermann, Aa pays dn
Caontchonc, Paris 1900 ; Bellesteros, A traves del Amasonaa,
La Paz 1899 Brown és Lidstone, Fifty thonsand miles on
the Amazon and Its Tribntóries, London 1878; Qrossi, Nel
paese delle Amasoni, Roma 1897 Hemdon és Gibbon, Exploration of the Valley of the Amazon, Washington 18Í3-—&4 ;
Dent, A
Burmeister, Reise nach Brasilien, Berlin Í8ó3
Year in Brazil, London 1886 Sellin, Das Kaiíerreich Bravon
Bayem.
Therese,
Prinzessin
silien, Leipzig— Prag 1885:
Meine Reise in die brasilianischen Tropen. Berlin 1897 ;
Ehrenreich, Anthropologische Stadien Uber die Urbewohner
Brasiliens, Brannschweig 1897; n. a., Die Binteilnng nnd
Verbreitnng der Völkerstámme Brasiliens, Petermanns
Geogr. Mitt. 1891 n. a. Beitríge zur Völkerknnde Brasiliens, Veröffentl. aus dem Königl. Mus. fUr Völkerknnde
Katzer, GrnndzOge der Oeologie der
zu Berlin IL 1891
nntern Amazonasgebiete, Leipzig 1908; n. »., Der landschaftliche Charakter von Ceará, Globns 1902 ; Journal ot
Geology, 1906: Payer, Peterm. Mitt., 1906; Rodrigrnei AJThe Anthrovez. Lo Stato do 8ao Panlo, Bao Paulo 1902
pologv of 6ao Paulo, u. o. 1906; Schmidt, Indianer-stndlen
in Zentralbrasilien, Berlin 1905; The Statesman's Year-Book
;

;

;

;

:

;

;

1911,

London 1911.

Története. Az els európai, aki B.

partjait

l&ttix-.Hojeda Alonzo hajóskapitány 1499 jún.-ban
1500 ápr. 21. pedig Gafrra/(1. o.) kötött ki, melyet
Portugál nevében el is foglalt Bahiatartományban.
1501-ben AmerigoVespucci vezetett ide expedíciót,

1508. és 1515. pedig Diazde Solis. Az els portugál
telepek Santa Cruzban és Santa CatharinábM
csak kereskedelmi ügyviveégek voltak.l549-ben
azonban Thomas de SouzaBahia várost alapíttatta.
2—2 századból álló lovas ezred utóbbiak, vala- B. nem sokáig maradt Portugália birtokában.
Bahiát,
mint a még rendelkezésre álló 5 jelent lovas 1624-ben a németalföldiek foglalták el
portngU
osztag a gyalog dandároklioz nyerik beosztásukat. szintúgy a többi, capitanias-ra osztott
után a
Fegyverzet 7 mm.-es Mauser-karabély és rész- birtokokat. Nassaui Móric (1. o.) távozása
B.-i portugálok föllázadtak új uraik ellen ée 1664.
: 5 tábori tüzérezred, ezek
:

—

;

:

ben "lándzsa. Tüzérség
mindegyike 3 osztályra s ezek ismét 3—3 ütegre
tagozódnak 4—4 löveggel öt 6 6 lövegbl álló
taracküteg; 3 lovagló ütegosztály, mindegyik
három 4—4 lövegbl álló üteggel 3 hegyi tüzérosztály hasonló beosztással, mint az elbbi; 3
gyalog tüzér zászlóalj 6 --6 üteggel és 6 gyalog
tüzér zászlóalj 2—2 üteggel 6 önálló gyalog tü-

—

;

;

;

országukból kizték. Az 1661-iki béke értelmében
B. Portugáliáé maradt. Ez az állapot eltartott,
1808-ig, amidn VI. János portugál király Napóleon eíl B.-ba menekült. Ezzel megnyílt B. az
idegen nemzetek, elssorban az angolok hajói
eltt, de az európaiaknak nyújtott kedvezmények
B. régi lakosainál elégületlenséget szültek; ehhez
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járult Dél- Ameri ka spanyol gyarmatainak függ otlenségi harca is.Mlndezekért 1817. Pernambucoban

a köztársasági párt zendülést támasztott, amelyet ugyan elnyomtak, de 1821-ben a kormány
mégis kénytelen volt a lissabonihoz hasonló alkotmányt elfogadni, melyre Dom Pedro herceg,
atyja, a Portugáliába visszatért VI. János nevében is megesküdött. 1822-ben pedig B.X)omPe(íro
alatt elszakadt az anyaországtól, mire Pedro 1822
dec. 18. felvette a császári címet. Portugália csak
1825. ismerte el B.-t független államnak. Újabb
zendülés folytán Dom Pedro 1831. fla javára
lemondott és Európába utazott. II. Dom Pedro
helyett gyámok kormányoztak, mígnem IS^fíO
júl. 23. n. Pedro maga vette át az uralmat. B.
ekkor aránylag nyugalmat élvezett. 1851 52-ig
az argentínai diktátorral, Rosasszal keveredett
háborúba, amelyben diadalmaskodott. B háború
után B. anyagilag jelentékeny haladást tett és a
gyarmatosítás is, különösen a D.-i vidékeken, nagyobb lendületet vett. 1865-ben Paraguay diktátora, Lopez intézett támadást B. ellen, de Lopez
1870. meghalván, a háború csakhamar megsznt.
1871. megkezddött a gyermek rabszolgák felszabadítása. 1888 máj. 13. pedig az összes rabszolgákat felszabadították, mely törvény azonban a
megkárosodott ültetvényesek között nagy elégü-

—

letlenséget keltett. A köztársasági érzelmek ezt
fölhasználták és midn II. Pedro császár 1889.
olyan intézkedéséket tett, amelyekkel leánya Iza-

d'Eu gróf neje számára akarta a trónöröka hadsereg fellázadt ós Fonseca
vezérlete alatt a nagyérdem, agg császárt 1889
nov. 15. lemondásra s Európába távozásra kényszerítette. Ez idtl fogva B. köztársaság. A köztársasági alkotmányt a kongresszus 1891 f( br. 24.
elfogadta. A bels béke mindamellett nem állt
helyre. Hol a katonaság, hol maga a rendrség
rendezett pronunciamentó-t. 1892-ben a hajóhad
kónyszerí tette Fonseca elnököt lemondásra, kinek
Peixoto (eddigi alelnök) lett utóda, aki azonban
nagyon erszakosan gyakorolta hatalmát, amiért
a kongresszus abban állapodott meg, hogy jövre
alelnök ne lehessen a köztársaság elnöke. Midn
Peixoto ez ellen vétójogát alkalmazta, 1893 szept.
6. felkelés támadt ellene, mely 1894 máj. végéig
húzódott, amidn a Peixoto által New Yorkban
megvásárolt hadihajók Rio de Janeiro eltt megjelentek. Peixoto ekkor ugyan diadalt aratott, de
1894 nov. 15. a kongresszus által megválasztott új
elnöknek, Moraes Prudentenek át kellett engednie
helyét. 1898 nov. 15. Moraes utóda, Salles Campos
a roppantul megntt állami adósság kamatainak
pontos fizetését jelenté ki els feladatának, ami
a Funding-loang szerzdés (1. o.)révén sikerült is,
úgy hogy B. hitele ismét helyreállott. Murtinho
pénzügyminiszter 1902 jan. 1. a beviteli vámokat 25Vo-kal (aranyban) felemelte. A külügy
terén B. újabban sikert tud felmutatni. A francia
Guayanával határos Oyapok-területet, melyre
Franciaország is igényt emelt, a berni választott
bíróság legnagyobb részben B.-nak ítélte oda. A
bella,

lóst biztosítani,
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irodalom

Penna Alfonzo követett, ennek Washingtonban bekövetkezett halála (1909) után pedig az
1910 márc. megválasztott Fonseca Hermes tábornok, aki Penna alatt mint hadügyminiszter a
sereget újjászervezte. Felemlítend, hogy B. az
északamerikai Unió ama törekvésével szemben,
miszerint a délamerikai latin államok az Uniónál
keressenek mintegy felsbb bókebirót, esetleg
gyámot, határozottan ellenzi ós ehelyett a szomszédjaival igyekszik jobb viszonyt létesíteni, ami

nov.

részben sikerit

is.

Gesch. der Entdeckuu1885 Handelmann,
Gesch. von B., Berlin 1859 ; Nowakowski és Flechner, B.
nnter Doni Pedro II., Wien 1878 Fálano, Der Sturz des
Kaisertums in B., Köln 1892: Canstatt, Das republikanische
SchUler, B. von heute, Berlin 1894; Fife,
B., Leipzjg 1899
The United States of B., London 1910: Levaseur, Le Brésil
contemporaine, Brüsszel 1907 ; Oakenfull, Brazil in 1910.
New-York 1910; D'Anthouard, Ls progiés Brésilien, Paris
Burnichon, Le Brésil d'aujourd honi, u. o. 1910 ;
1910
Bignio Gyala, Brazíliai kivándorlók sorsa, Pesti Hírlap
1911 jan. 8.
Történeti irodalom. Peschel Oskar,

gen

Bellin,

:

Das Kaiserreich

B., i.eipzig

;

:

;

;

Brazíliai achát, 1. Acliát.
Brazíliai angolaborsó (növ.), 1. Gajanus.
Brazíliai áramlat, 1. Atlanti-óceán.
Brazíliai arrow-root, 1. Arrow-root.
Brazíliai dió (nov.), 1. JBerthoUetia.
Brazíliai fa(növ.), 1. Gaesalpinia.
Brazíliai irodalom. A B. hosszú idn keresztül 'csak a portugál irodalom egyik ága volt
s csupán a legújabb idben kezdett némileg önálló irányban fejldni. Mint a kultúrának egyáltalában, az irodalomnak els csirái is keresztény
hittérítkkel jutottak el Braziliába. A kiküldött jezsuiták úttör mködése szemmel látható sikerrel
járt 8 ezekbl kerültek ki az els írók is. Jósé de
Anchieta (1553—97) latin, spanyol, portugál és
túpí nyelven írt költeményei, levelei és misztériumai a B.-nak legels fecskéi. B. Teixeira Pinto
pedig az els világi
Prosopopéa c. költi
tartalmú szerzemény. A XVII. sz. költi, nevezetesen a két Mattos-testvér, nemkülönben Manóéi Botelho de Oliveira(megh. 1711) merben az
anyaország szellemében írtak, úgy hogy csak
Manoel de S. Mario költ és Rocha-Pítta történet-

mve

író
liai

müveibl csillan ki itt-ott némi sajátos brazívonás. Nagyobb lendületet vett a B. az alki-

rályi székheljmek Bahiából Rio de Janeiróba való
áthelyezése idejéa (1763). Erre az idre esik a

jezsuiták üldözése, a fi'ancia enciklopédistáknak
az egész müveit világra kiterjed hatása, az Egyesült-Államok függetlenségi harca és a francia

E nagyjelentség események Bragyarmatosait is forrongásba hozták. Az Academia Ultramarína ez idben alakul meg, de udvari formák között mozogván, a brazíliai nemzeti
eszmét csak nagyon mérsékelten szolgálhatta.
Azért korántsem volt oly nagy hatással a brazíliai közéletre, mint a Minas Geraesí-í költiskola,
mely a Tii'adentes-féle összeesküvéstl (1789) sem
volt idegen. A fenti akadémia egyetlen tehetsége Jósé Brasilio da Gama volt, aki Uruguay c.
eposzában a portugáloknak a paraguayi indiánokkal folytatott harcait énekelte meg. Elég küvitás Acre-terülot egy részét azonban VII. Eduárd lönös, hogy a jezsuitáktól fellázított indiánusokangol király békebiró ítéletére át kellett engednie nak fogta pártját, anélkül, hogy ezért Pombal
Argentínának és Chilének. 1902 márc. 1. Alves haragját vonta volna magára. De ez csak kivéRodriguez foglalta el az elnöki széket, akit 1906 tel. Annál súlyosabban nehezedett ennek a miforradalom.
zília

:

Brazíliai

—
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niszternek vaskeze Tiradentos híveire, mint akik
a brazíliai nemzeti eszmét elször vetették tol és
széleskör autonómia kivívásán fáradoztak. A
lázadást a portugálok vérbe fojtották, Tiraden-

kivégezték (1792). Sokat Angolába szállítota költket pedig börtönbe vetették. Ez utóbbi
sorsban részesültek: Claudio Manoel da Costa,
Glaucesto Satumio, Ignacio Jósé d'Alvarenga
Peixoto és Thomaz Antonio Gonzaga, aki Marilla
de Dirceu e. müvében megrázó realizmussal ecseteli szerelmét és szerencsétlenségét. Az ó Modinhas c. négysoros versei a régi Serranilhák mintájára készültek s néhány még máig is a nép
száján forog. Caldas Barbosa Viola de Lerenoja
is kedvelt olvasmányává lett a népnek, bár Bocage nyílzáporral fogadta. Érdekes eposz még e
korból Josó do Sta. Rita Durao (megh. 178i) Carammiija is. Mikor a port. udvar 1808. Európából Brazíliába volt kénytelen áttenni székhelyét,
országa védelmét Napóleon ellen Angliára bízván, a brazíliaiak csodálatosképen megfeledkeztek az anyaország részérl ket ért sok megaláztatásról és szenvedésrl. A márciusban Rióban
partra szálló régens-herceget császáiTá kiáltották
ki, aki viszont megszüntette Brazília gyarmati
"Helyzetét, több liberális reformot vezetett be, melyek közül a legfontosabb egy lapnak, az elsnek
a kiadása. «Az aranykor)) volt a címe, Bahiában
jelent meg s eláö számát ujjongva fogadták. A
szabad sajtó, az inkvizíció eltörlése, az ipar felkarolása, illetve engedélyezése stb. az irodalomra
is jótékonyan hatott. A régi megcsontosodott mintáktól azonban sem a politikai, sem az író világ
még nem bírt teljesen elszakadni. A legnagyobb
újítás az utóbbi téren talán az volt, hogy az
európaszerte divó pásztori költészetet régi, elcsépelt mitológiájával sutba dobták s a keresztény
eszmékkel és elemekkel helyettesítették. így tett
elször Ant. Pereira de Souza Caldas (megh. 1814),
majd Franc, de Sao Carlos és Jósé Eloy Ottoni
is. Az igazi nemzeti irány azonban csak akkor
kapott lábra s lelt minden brazíliai házában barátságos otthom'a, mikor I. Dom Pedro alatt Brazília teljesen fölszabadult Portugália járma alól
(1822). B hazafias vállalatban Andrada e Silva
test

tak,

államférfiú, hanem mint költ is
tevékeny részt vett (megh. 1838). Ez idre esik
Fr. Vilella Barbosa, Dom Borges de Barros, Jan.
da Cunha Barbosa, Alvaro Teíxeira de Macedo
költi mködése, mely azonban mélyebb és tartó-

nemcsak mint

sabb nyomokat

nem

hagyott.

Egy

iskola alapítá-

sának dicssége Jósé Gon^alves de Magalhaes
nevéhez fzdik (1811—82), kinek mveiben a
brazíliai nemzeti jelleg félreismerhetetlen, ó nemcsak jeles lírikus, hanem eposz- és drámaíró is
Su.spiros poevt'it, mirl mvei is tanúskodnak
ticos, Mysterios (dalok), Os allíados de Tamayo
(eposz), Antonio Jósé és Ólgiato (tragédiák). Követi közül fölemlithetk Manoel de Aranjo PortoAlegre, elbeszél és leíró, Ant. Gon^alves Dias
lírai költ, S. Manoel de Macedo dráma és regényíró stb. Kedves dalokat és regényeket írt továbbá
még Ant. Gon^alves Teíxeira e Souza, míg vígjátékaival L. C. Martins Penna aratott a maga
:

:

idejében sikereket. A történetírás is ez idben taolvan lelkes mvelkre, mint amink voltak

lál

—

Brazllln

Vamhagen. Bralegújabb irodalmi korszakát az Európából
és fleg Parisból átszivárgó eszmeáramlatok lengik át. 1870 óta a romanticizmus rohamosan iianyatlik, helyét a realizmussal kacérkodó tudományos kritikai szellem foglalja el. Egyengetöje
ez új iránynak a felette sokoldalú és nagyszorgalmú Syivio Romero Cantos do fin do secolo
(1878) Ultimos harpejos (1883) Philosophia no
Brazil, Ethnologia salvagem (1878) A litteratora
braziléira e a critica modema (1880) ós Ensaios
de critica parlamentar (1883) alkotják fbb müveit. Követi voltak a pozitivista Teíxeira Mendes. Jósé de Alancar és Bemardo Guimcraes regényírók. A kritika terén Joao Ribeiro, Teíxeira
de Mello, Guillerme Bellegarde, Machado de Asais,
Franklin Tavora, Quintino Bocayuva, Tobias Barreto, a lírában pedig Olavo Bilac, Alvares de
Azevedo, Castro Alvez, Casimiro d'Aubrun éa
Fagundes Varella váltak ki. L-ataik részint folyóT. .M. Pereira da Silva és A. de

zília

:

;

;

;

:

iratokban, részint napilapokban jelentek meg. Az
elbbiek közül nagyobb olvasóközönséggel rendelkeztek: a Revista Braziléira, Ephemerides

Nacionaes, Illustracao Braziléira, az utóbbiak közül jelentsebbek : a Jomal do Comercio(1821 óta),
a Diario official s a Gazeta de Noticias.
Irodalom. Silvio Romero, História da litteratnra braziléira,
18S8, 2 köt. ; Aspectos da Litteratara Colonial Braziléira,
Leipaig 1896; Valentin, Magaltiaes Litteratura Braziléira,
szemelvényekkel, Lisboa 1897 stb. ; Écrivaina brasiliens
Szövegkiadások:
conteraporains, La Revne 1909, 17. ez
Varnhagen, Florilegio és a
Garnier, Biblioteca N.icional
:

—

;

Parnaso Brazileiro.

Braziliai

smaragd, nem egyéb, mint zöld szín

turmalín ^I. o.).
Braziliai tyúk (Grax alector L.), az újvilági
tyúkok (hokkó-félék, Cracidae) családjába tartozó madárfaj. L. Hokkó.
Brazilin (C,gHj^Oj), elfordul a femambuk fában (Berzsenyfa, Caesalpina Brasiliensis Siv. és
Caesalpinia Echinata Lam.) és gyakran a sappanfában (Caesalpina Sappan L.), a B.-ból képzd
brasileinnel együtt. A technikailag nyert vörösfaextraktból nagyon gyakran kristályrétegben kiválik a B., amely a tiszta B. elállítására szolgál.
A kéreg-B. a B.-nak a mészvegyületét tartalmazza. A B.-t úgy állítják el belle, hogy a nyers
terméket nagyon híg alkohollal cinkpor és sósav
hozzáadásával jól kifzik és az oldatot kinstályosításnak vetik alá. A B. vízbl kristályosítható,
az oldat töménységétl függ, hogy tiszta borostyánksárga, rombos kristályokban 1 molekula,
vagy színtelen tkben 1 és fél molekula kristályvízzel

kristályosodik-e.

Meglehetsen könnyen

oldódik vizben, alkoholban és éterben. Aikáliákban karminvörös színnel oldódik és cinkporral
ez az oldata elszínteleníthet, de a levegn ismét
gyorsan megvörösödik. Ha száraz desztillációnak
vetjük alá, resorcin keletkezik. Salétromsavval
kezelve styphninsav, káliumklorát és sósavval
izotriklórglicerinsav keletkezik. A B. vizes oldatából az ólomcukor vörösszlnü talakú B. ólmot
(C,«H„PbOj-HH,0) választ ki. Rostokra csak lakkok alakjában rögzíthet és úgy a gyapjú, mint a
gyapot festésére használják. Alumíniumpá<x»l az
alizarinlakkhoz hasonló lakkot át Gyapjúra, mely
elzleg kálinmbikromáttal volt pácolva, szép

;

;

—

Brazillt
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barna színnel rögzíthet. Brasileín (CigHiaOg) a
B. alkalikus oldatából keletkezik a levegn való
oxidáció által vagy a B. alkoholos oldatában jódoldat vagy salótromossav hatására. A brasileín
szürke szín ezüstfény lapocskákat képez, melyek vízben nehezen, alkáliákban biborszínnel jól
oldódnak. Ugyanúgy rögzíthet rostokon, mint a
B. Szerkezeti képlete még nincsen megállapítva.
Brazilit (ásv.), 1. Baddeleyit.
Brazlav, város Oroszországban, Podolia kormányzóságban, a Bug mellett, (1900) 7946 lak.
Brazos, 1460 km. hosszú folyó Texasban a
Kioway lábánál egyesül két forrás-folyóból, a
;

Moimtain- és Salt Ferkbl, a Llano Estacado
gipszrétegekböl álló területen ered. Vize sót, magnéziát, gipszet tartalmaz és koser. Velasconál a
Mexikói-öbölbe torkollik. Csak 64 km. hosszúságban Columbiától kezdve hajózható rendesen. Legnagyobb mellékvize a León.
Brazos de Santiago, kiköt (vámházzal) Texas (amerikai Egyesült-Államok) D.-i partján a
Rio Grandé torkolatától 8 km.-nyire Brazos-sziget és az Isla del Padre nev homokos földnyelv
között.

Brázova, 1. kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban,
2.B.,
313 oláh lak. u. p. ós u. t. Várhely.
kisk. Krassó-Szörény vm. f acseti j.-ban, (i9io)450

(1910)

—

;

oláh lak.

;

u. p.

Facset, u.

t.

Márzsina.

Brazza (horvátul Brac; az ókorban Brattia),
a legnépesebb, borban és olajban leggazdagabb
szigete az Adriai-tengernek, a dalmát szigetcsoportban, a Canale dl Lesina, di Spalato, della
B. és a Forte di Spalato tengercsatornák közt
394 km2 területtel; Spalato kerületi kapitánysághoz tartozik. Déli partja meredek itt vannak legnagyobb hegyei, köztük a legmagasabb
a S. Vito (778 m.). A sziget közepén falvakkal, kápolnákkal, és egy kolostorral koszorúzott
fensik terül el. É. felé a lejtsödés szelídebb,
a termékenység nagyobb. Vugava nev borát a
dalmát borok közt a legjobbnak tartják. Nyugaton a sziget közepén van az egykori fhelye,
Neresi (1620 lak.), ahonnan küllk alakjában visznek mindenfelé az utak. Legszebb vidék ÉNy.-on
terül el a Punta S. Giorgiotól Postireig. A legnépesebbhelység jelenleg Milna (2579 lak.). Ny.-on
a legnagyobb község Pucisce az É.-i parton, ahol
a leggazdagabb k- és márvány-bányák is találhatók. B.-t 1105. Zárával együtt Kálmán magyar
;

király elfoglalja. 11 17-benVelence, késbben pedig
Mánuel császár birtokába kerül. Mánuel halála
után 1180. ismét 111. Béla király foglalja el. Ez-

után

még néhányszor cserél urat, míg 1413.végnem foglalják a velenceiek. A campofor-

is

leg el

—

Breach of promise

vízkörnyékót el nem érte. Onnan rettenetes fáradalmak után értek vissza a parthoz. A párisi

aranyérmével tüntette

földr. társ.

ki.

A

fáradal-

mak

okozta súlyos betegségébl kigyógyulván,
1880. újra elindult az elhagyott vidékre Hamonnal és Michanddal. Elérte a fensíkot, ahol Ngimi
falunál francia állomást alapított. Onnan elérte a
Kongót, azon lehajózott és partján a Nlamo-Nkuna
állomást alapította. Ezen útján a Kongónál Stanleyvel találkozott. 1891-ben a Sangha fels vidékére vezetett expedíciót, ahol a Benuetöl a Kongó
felé törekv Mizonnal találkozott. V. ö. Jseuville
és Bréard, Les voyages de Savorgnan de B. (Paris 1884) Conférences et lettres de P. S. de B.
sur ses trois explorations dans l'ouest africain
1875—86 (u. 0. 1888); Joubert, Savorgnan de B.
(Angers 1906).
;

2. B., Giacomo Savorgnan di, gróf, afrikai
utazó, B. Pierre öccse, született Rómában 1859
dec. 14., megh. u. 0. 1888 márc. 1. 1885-ben a

Kongó -gyarmatban a Szekoll folyót, a
Kongónak egyik nagy jobboldali mellékfolyóját
francia
fedezte

föl.

Brazzaville, Brazza francia utazótól 1883. alapított állomás és Közép-Kongó francia gyarmat fvárosa a Kongó mellett, a Stanley-Pool B,-i partján. A mellette fekv néger falvakkal együtt lakossága mintegy 5000 ember.
Brazzera (oL), az Adriai-tengeren közleked
kisebb méret kereskedelmi vitorlás hajó.
Brcka (ejtsd: brcska), város Doluja-Tuzla boszniai
kerületben, a Posavina síkságon, az egykori macsüi bánság határán, a Száva jobbpartján, egy
kissé emelkedett helyen, (1910) 6506, nagyobbára
mohamedánus lakossal. B. a szebb boszniai városok közé tartozik vasúti és gzhajóállomás és a
Boszniára nézve oly fontos szilvakereskedés központja, nagy raktárakkal.
Brckovcina dolnja, adók. Belovár-Krös vm.
körösi j.-ban, (1900) 140 horvát-szerb lak. u. p.
Raven, u. t. Körös.
Brckovlj ani,adók. Zágráb vm. dugó selol j.-ban,
u. p. Dugó selo, u. t.
(1900) 1099 horvát-szerb lak.
Bozjakovina.
Brda, hegylánc, I. Montenegró.
Brdjani, 1. adók. Pozsega vm. daruvári j.-ban,
(1900) 693 horvát-szerb, német és magyar lak.
2. B., adók. Pou. p. és u. t. Veliki-Bastaji.
zsega vm. újgradiskai j.-ban, (1900) 369 horvát3. B.,
szerb lak. u. p. és u. t. Nova-Gradiska.
adók. Zágráb vm. dvori j.-ban, (1900) 604 horvát4. B-,
u. p. Divusa, u. t. Dvor.
szerb lak.
adók. Zágráb vm. petrinjai j.-ban, (1900) 500 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Blinski kut.
Brdovec, adók. Zágráb vm. zágrábi j.-ban, (looo)
1837 horvát-szerb lak.; u. p. Brdovec, u. t.
Zapresic.
Brdt., állatnév mellett J5rawí?í Johann Friedrich (1. 0.) zoológus nevének rövidítése.
;

;

;

—

—
—

;

;

;

mioi béke Ausztriának juttatta.
Brazza, 1. Pierre Savorgnan de, gróf, francia
afrikai utazó, szül. 1852 jan. 26., megh. 1905
szept. 14. Dakarban a Verde-foknál. A francia
haditengerészetnél szolgált. 1875-ben Ballay orvos, Marche természetbúvár és Hámon kíséretéBrdy-erdö (csehül brdo), 500—800 m, magas,
ben a fels Ogové kikutatására indult. Dumé \'íz- hosszú hegyhátakból álló hegység Csehországban,
esésnél Marche megbetegedett és visszafordult, Königsaaltól Rokitzanig nyúlik; legmagasabb csúa többiek Lopeig jutottak onnan Ballay külön csa a Tockberg (857 ra.).
ment tovább Dumáig, ahol újra találkoztak. De
Breach of promise (ang., ejtsd: brics af proBallaynak az élelem hiánya miatt vissza kellett miz), breach ofnuirriage helyett használatos kifejefordulnia, B. pedig tovább nyomult, míg a Kongó zés ós házassági ígéret megszegését jelenti, ami
;

—

Break
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Brechung

Pál volt a föeszköze annak, hogy az Anjouk Magyarország trónjára ülhettek pedig III. András
1293. abban a példátlan kitüntetésben részesítette
a brebirieket, hogj' a tengeri bánságot az örökösödés jogával ruházta rájuk. György 1300. augusztusában már mégis magával hozta az orszáírba
az ifjú Károly Róbertet ellenkirályul. Pál 1303. a
horvátok bánjának s Bosznia urának nevezte magát. Xem csoda, ha a brebiriek mindinkább függetleneknek érezték magukat ; Mladen nyíltan föllázadt s Károly 1332. kénytelen volt
fogaágra
vetni. Utódai ellen valóságos véd-harcokat folymegy át.
Breakfast íang., ejtsd: brekfeszt), a. m. reggeli. tattak a horvát városok, melyek önkormányzatuBreakwatcr (ang., ejtsd brekrotör), hullám- kat nem áldozhatták fel. Az ifjabb Mladen 1345.
Velence zsoldjában áUt, éppen akkor, mikor Nagy
tör gát.
Bréal, Michel, francia filológus, szül. London- Lajos Dalmáciát elfoglalta. Mladen 1348. halt
ban 1832 márc. 26. A szanszkritot Berlinben ta- meg s vele a Brebiri név is elenyészett. Nagy
nulta. Parisba menve a Bibüothéque nationale- Lajos 1347. elvévén a családtól Osztrovica várát,
nál kapott alkalmazást, azután a Collége de francé Zriny horvát helyet adta helyette s ezóta Zrínyitanára, majd a magasabb iskolák ffelügyelje nek nevezik a családot. V. ö. Salamon F., Az els
lett s e minségben 1888. nyugalomba vonult. Zrínyiek (Pest 1865. I. könyv, a VI. fejezetben).
Breccia (ol., ejtád: breccsa), olyan törmelékköAlapvet munkája az Essais de sémantique (1897,
2. kiad. 1899), melyben a szók jelentéstani válto- zet, mely csupa szögletes, kevéssé kopott darazását vizsgálja s az egyéni akarat többé-kevésbbé bokból áUott össze, holott a konglomerátnak törtudatos eredményének tekinti. Egyéb müvei: melékei mind gömbölyödöttek, ersen kopo^
L'étude des origtnes de la religion zoroastrienne tak. A nevét az olasz kfaragóktól kölcsönözte.
De Persicis nominibus apud scriptores Az összeragasztott törmelékdarabok úgy min(1862)
grsecos (1863) Le mj-the d'Oedipe (186-4) Edipo ségre, mint nagyságra nézve nagyon különbözk,
e la mitológia comparata (Pisa 1866): lefordí- nemkülönben a ragasztó anyag is nagyon sokféle.
totta Bopp Indo-európai nyelvek összehasonlító A törmelékek nagysága a homokszem és tuskó
grammatikáját Quelques mots sur rinstruction nagyságok között változik. A ragasztó anyag legpublique en Francé (1872) Mélanges de mytho- többször mész, kova, agyag, vasokker, de sok
logie et de lorthograpliie franpaise (1890). BaUly- egyéb is lehet. Nevezetes az olyan B., meljiiek
val együtt: Le^ons de mots (1881) Dictionnaire szögletes törmelékeit kristályos, eruptív kzet
étymologique latin (1885) De l'enseignement des ragasztja egymáshoz. Keletkezés tekintetében a
langues vivantes (Paris 1893) Deux études sur B. annyiban tér el a konglomeráttól, hogy a víz
a törmelékeket nem hordotta oly messzire, mint
Goethe (1898) Hmére (1907) stb.
Breáza (Bráza), kisk. Fogaras vm. fogarasi emennél, nem volt tehát alkalom s id oly fokú
j.-ban, (1910) 1300 oláh lak., határs^ámhivatal u. p. elkopásra, meggömbölyödésre, mint a konglomeFogaras, u. t. Alsószombatfalva. Alkalmas pont rát törmelékeinél innen a törmelékek szögletesa fogarasi havasok felkeresésére a B.-menedék- sége. Ha a B, törmelékét csupa csontdarabka alházat a Siebenbürgischer Karpathenverein épít- kotja, akkor neve csont-B. (honebed). Sok B. igen
jó épító-anyag, v. pedig, ha jól simítható, mindentette.
Bréb, kisk. Máramaros vm. sugatagi j.-ban, (1910) féle tárgj-akat csiszolnak és faragnak belle.
Bréche de Roland (ejtsd: bre« dö roi&S), 2804 m.
1689 oláh és magyar lak. u. p. és u. t. Aknasugahosszú,
tag, Mármarosszigettól 3 órányira fekszik 724 magasságban fekv, 40 m. széles és 1 km.
100 m. magas hegyektl bezárt hegyszoros a Pim^ magasságban, a Guttin-hegj'ség tövében;
forrása a 9-5°-nji Olga-forrás hideg kénes égvé- reneusokban, Hautes-Pyrenées francia départenyes \'iz, melyet köszvényes és csúzos bajok el- mentban, amelyet a monda szerint a hs Roland
a hegylen jó sikerrel használnak. A vendégek rendel- (Lóránt) vágott Durendal nev kardjával

az angol és északameríkai jogban kártérítési keresetre ad jogot a sértett félnek, akár nö, akár
férü az, feltéve, hogy a B. nem indokolt (pl. szüzesség hiánya, behálózás protestánsoknál, ha a
másik fél katolikus pap eltti esketéPt v. reverzálist követel), 1. Eljegyzés, Házassági ígéret.
Break (ang., ejtsd: brek), nyitott, négj-kerekú,
magas üléses kocsi, hosszában és keresztben fekv
padokkal, amelyre hátulról v. oldalvást szállnak fel.
J5. a sportban: 1. a lovat megzabolázni 2. midn az üget ló ügetósbl vágtatásba
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;
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kezésére 36 lakószoba van.
Brebach, közs. Trier porosz kerületben a Saar
és vasút mellett, (i905) 2416 lak., nagy vasmvel,

ségbe.

Brechin (ejtsd: briüii), város és püspöki székhely Forfar skót grófságban, 14 km.-nyire a Monttrose-öböltl a South Esk balpartján, (1901) 8941
asztalosiparral.
Brébíalva, kisk. Szolnok-Doboka vm. magyar- lak., vászonszövéssel, szesz- ós papírgyártással,
u. p. és u. t. szép kastéllyal.
lápos! j.-ban, (1910) 352 oláh lak,
Brechoa (ejtsd — sn), sziget, 1. Sark.
Kápolnokmonostor.
Brecíkuug, a germán nyelvészetben Grimm
Brebiri grófok neve elször 1222. fordul el,
ú. n.
midn II. András nekik adta Douvald comesnek a Jakab (1. 0.) terminusával a magánhangzók
faját jeKerka vizétl Záráig terjed birtokát. IV. László kombinatorikus változásainak n^ány
hang(Pektári) Joakim brebiri gr. volt lenti, így pl. az indogermán ösnyelv iésu
;

:

kiskorúsága alatt

a tkpi uralkodó. 1267. Spalato Brebiri Mladent
választotta podesztául ezer lira évi fizeté88el,melynek fejében 1276 dec. esküvel fogadta, h(^y bátyjaival, Pállal és Györggyel együtt minden ellenségtl megoltalmazza a várost. 1290—1310 közt

jai

a nvugati germán nyelvekben « és

hangokká

ma

gánh angzója
váltak.* ha a következ szótag
akár rövid, akár hosszú a vagy volt : német
Kést megfelel idg, 'nizdosnak (eredeti 'ni-sedos
összetételbl, a latinban nidus lett belle)

;

német

.

—

Breckerfeld

Joch

jugum)-

(eredeti ^juka-'^dl, v. ö. Cuyóv, lat.

A

gót nyelvben r ésh mássalhangzók okoznak
pénz), régi
ilyen B.-ot: gót /aí/w^ (ejtsd /e/i2í
nemet fihu, üjfelnémet Vieh, gót waúrms (ejtsd
vormsz), újfelnémet Wurm stb. V. ö. Ottó Bremer, Die germanische B. (Indogerm. Forschun:
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Bredasdorp, a

brit Fok-gyarmat DNy.-i tartolegdélibb kerülete 4084 km* terület6608 lak., virágzó juhtenyésztéssel. Az

mányának
tel, (1891)

ugyanily nev fhelye 600 lak.
Bredbergit, 1. Gránát.
Bredbury (ejtsd bredböri), város Chester angol
grófságban, 3 km.-nyire Stockporttól, a Peakegon XXVI. köt.).
Breckerfeld, közs.Arnsberg porosz kerületben, csatorna közelében, (i9oi) 7107 lak.
Bredeczky Sámuel, ev. lelkész és szuperinten12 km.-nyire Hagentöl az Bmpe és vasút mellett,
vas- és acóltárgyak készíté- dens, szül. Németjakubján (Sáros vánn.) 1772
(1905) 3718 lakossal
márc. 18., megh. 1812 jún. 19. Tanult Késmárkon,
sével.
Brecknock (Brecon), 1. grófság D. -Walesben Csetneken és Sopronban, 1796. a jenai egyetemre
Radnor, Cordigan, Carmarthen, Glamorgan, Mon- ment, ahol, miként a szomszéd Weimarban is,
mouth és Hereford grófságok közt, 1862 km^ te- megismerkedett Németország aldcori nagy íróiD.-i ré- val Goethe késbb is levelezett vele. Hazajövet
rülettel és (1901) 5é,213 lak. Hegyes föld
szén a Black Mountains húzódnak, amelyeknek 1798. a soproni polgári iskolánál nyert alkalmalegmagasabb csúcsa a Beacons (872 m.). D.-en a zást 1802 szept. Bécsbe ment s az ottani ev. isTaf és Neath, É.-on az Usk öntözi. Bz a része meg- kola tanítója, majd hitoktató lett 1805. a krakói
lehetsen termékeny, DK.-i része igen gazdag vas- s podgorzei egyházközség lelkésze, 1806. lemércekben és széntelepekben itt a vasipar is vi- bergi lelkész és szuperintendens. Tagja volt a
rágzó. Legnépesebb helysége Llanelly.
2. F- jenai ásványtani s a szász-gothai erdészeti tárvárosa B. grófságnak az Usk és Honddu összefo- saságnak. Munkái üngam (Sopron 1802) Beylyásánál, (1901) 5875 lak., XI. sz.-ból való nor- trage és ismét Neue Beytráge zur Topographíe
mann vár romjaival, flanell, durva posztó- és ka- des Königreiches Ungam (Wien 1803— 1807); Beschreibung der merkwüdigen Höhle Baradla (u.
lapkészítéssel, gabonakereskedéssel
Brecknockshire (Brycheiniog), 1. Brecknock 0. 1807) Eeisebemerkungen über Ungarnund Ga(írrófság).
llzien (u. 0. 1809) Hist stat. Beytrag z. deutschen
Bfeclava, 1. Lundenburg.
Colonialwesen in Európa (Brünn 1812).
Brecon, 1. Brecknock.
Breden, Christiane, Friderik János bécsi keresBréd, község, L Beréd.
ked leánya, német költn (álnéven Ada ChrisBreda, ersség és város Észak-Brabant né- ten), szül. Bécsben 1844 márc. 6., megh. 1901
metalföldi tartományban, a Mark partján, vas- máj. 19. Fiatal korában színészn volt, azután
utak találkozásánál, (igos) 27,827 lakossal, négy férjhez ment Neupauer Zsigmond szentgotthárdi
térrel, széles utcákkal, szép köparttal, séta- szolgabíróhoz és ennek korai halála után br. Adalhelyekkel, sör-, posztó-, sznyeg-, szivar- és ka- mar századoshoz, akivel Bécsben élt. Lieder einer
lapgyártással, vasöntkkel. Jelentékeny épüle- Verlorenen (1869) c. kötetében a modem asszony
tei régi kastélya, nagy temploma, amely a to- erotikáját kirívó szinelckel és forró szenvedélyesronnyal együtt 120 m. magas és amelyben II. seggel festi. További mvei: Aus der Asche
Engelbert nassaui grófnak és nejének szép mau- (1870); Schatten (1873); Aus der Tiefe (1878);
zóleuma (Bolognai Tamástól) látható, és a város- Faustina (dráma, 1871) Ella (regény, 1872) és a
háza. Egykor ers vára sokszor volt ostromnak következ novellisztikus rajzok: Vom Wege
tárgya a németalföldi szabadságharcban (1577, (1873) Aus dem Lében (1876) Unsere Nachbam
1581, 1590, 1625, 1637) és Franciaországgal viselt (1884) Jungf er Mutter (1892).
háborúkban (1793, 1794, 1795, 1813.) 1566 f ebr. 16.
Bredeney, község Düsseldorf porosz kerület
itt írták alá a B.-i egyezményt, amelyben mintegy Essen (ettl 5 km.-nyire) j.-ban, a Ruhr közelé400 németalföldi nemes 11. Piilöptl az inquizició ben, (1905) 6959 lak., szénbányákkal.
eltörlését kívánta. 1660 ápr. itt írta alá II. Károly
Bredero, Gerhrant Adriansoon, németalföldi
a B.-i kiáltványt; ebben kifejtette azon elveket, színmíró, sztü. Amsterdamban 1585 márc. 16.,
melyek szerint Angolországot fogja kormányozni. megh. u. 0. 1618 júl. 8. 26 éves korában tette
1667 júl. 31. itt kötötték meg a B.-i békét, amely közzé els di'ámáját: Treurspel van Rodderik
az AngUa és Hollandia közt folyt második ten- ende Alphonsus, melyet a szomorú játékok, bohógeri háborúnak vetett véget.
zatok és vígjátékok egész sora követett utóbbiaBredahl, Christian Hvid, dán költ, sztü. 1784,, kat mai napig msoron tartják HoUandiában
megh. 1860. Sorö vidékén fekv kis birtokán mint (Moortje,1615,SpanscheBrabanderJerolimo,1618).
földmlvel ólt. 1819. adta ki Dramatiske Scener Dalai Het boertig-líedt-boeck De groote bron
címmel drámáit, melyeket 14 év lefolyása alatt der minnen és Aandachtig liedt-boeck címmel s
még öt kötet színm követett. Polemikus mun- azután összegyjtve is megjelentek. (Amsterdam
kákat is írt, melyek részben a dán romantika, 1622). Összes mveit bevezetéssel és magyarárészben az akkori realizmus ellen irányulnak. zatokkal kiadták Jan te Winkel és mások (AmMveinek nagy értékét csak jóval halála után sterdam 1885—90, 3 köt). V. ö. Jan ten Brink,
méltányolták.
G. A. B., historisch-aesthetische studie (2 kiad.
Brédai tyúk. Hollandiai származású, közép- Leiden 1888, 3 köt.).
nagyságú színe kékesfekete v. palaszürke toBrederode, Heinrich, gr., a németalföldi szajása tiszta fehér szín, átlagsúlya 65 gr. Jó hú- badságháborúegyik vezére, szül. Biilsszelben 1531
sos baromfi és edzett. A brédai kappanoknak dec, megh. Recklinghausenban 1568 aug. 24. Mint
nagy hírük van nálunk nem igen tenyésztik.
a reformáció és az ellenzék híve kikelt II. Fülöp
:

:

;

;

;

;

;

;

—

:

;

;

;

:

;

;

;

;

;

:

;

:

;

;

;

:

;

—

Brederode-hesry

717

Bregfiria

spanyol király erszakos uralma ellen, ó volt ama 1875-ben berlini magántanár, 1878. Eberswalde
300 nemesnek vezére, akik a brédai ikompromisz- ban erdészeti akadémiai, 1884. münsterí akadé
szum» tagjaiként 1566 ápr. 5. Margit hel>taito n- miai. 1898. boroszlói ^yetemi tanár és a növény
nek az inqiiiziciü tílwrlését süi'getö folyamod- élettani intézet igazgatója lett, 1905. szemevi
ványt átnyújtották és ó indítványozta, hogy a lágának majduem teljes elvesztése miatt nynga
párta Barlaimont tanácsos által forgalomba ho- lomba vonult. Mködése fképen a gombák alak
zott gúnyos gueux elnevezést tiszteletbeli jelz rendszer- és fejldéstanára terjeszkeidett, a gomértelmében niagj-arázza. 1567-ben kénytelen volt bákról való ismereteinket korszakot alkotó tudoNémetországba menekülni.
mányos eredményeivel teljesen átalakította. SzáBrederode-hegy, 1. Bloemendaal.
mos értekezésén kí\Til legjolentóeebb mvei
Bredichin, Fedr Alexandravics, orosz csilla- Botanisehe Untersuchungen aus dem Gesammtgász, szül. Nikolajevben 1831 dec. 8., megh. 1904r gebiete der Mykologie c. (14 köt, Leipzig lu Münsmáj. \4c. Szt. - Péten'árott. Igazgatója volt a ter 1872—1908) sorozatában jelentek meg, amemoszkvai csillagvizsgáló intézetnek s egyszers- lyet Istvánffy Gyula, Olsen, Rosen és Falck közremind tanár az ottani egyetemen. 1890 óta tagja mködésével adott ki. B. folytatta a Cohn által
a pét€r\'ári tudományos akadémiámik s 1895-ig kezdett Beitrage zur Biologie der Pflanzen cím
igazgatója a pulkovai C8illag%izsgálónak. B. vizs- folyóii'atot.
gálatai fleg az üstököscsóvák alakjának elméleBregaglia, völgy, l. Bergdl.
tére terjeszkednek ki.
Brege, a Duna egyik forráspatakja, 1. DunaBredius, Ábrahám, holland mkritikus, szüL
Bregenz.az ugj'anilyen nev kerületi kapitányAmsterdamban 1855 ápr. 18. Fképen a XV., ságnak és Vorarlbergnek fvárosa, a Boden-tóK.-i
XVI. és XVII. sz.-beli holland festket tanulmá- végében, a Pfánder-hegy (1056 m.) lábánál, (i9oo)
nyozta, azután beutazta Európái s 1889. a hágai 7594 lak., pamutfonással és szövéssel, selyemkelkirályi képtár igazgatója lett. Fbb munkái Az mekészítéssel, kikötvel, élénk gabona-, állat- és
amsterdami Rijks-múzeum mestermvei (München f akercskedéssel. Az ó- v. fels város, a régi római
1886—88) A hágai királji képtár mestermvei castrum helyén, egy dombon épült szabálytalan
(1891). Ó dolgozta át az amsterdami, hágai és négjszög, azeltt két kapuval a déli le van romutrechti képtárak katalógusait is.
bolva. Az új város a régit három oldalról veszi
Bredonille (franc., ejtsd: bredaiiy), társas kár- körül mellette egy másik dombon áll a plébániatyajáték, hasonlít a nálunk játszott Fekete Péter, templom, régi hatalmas toronnyal. A vorarlbergi
papucs stb. játékokhoz, A B. valami jelt, papiros múzeumban néhány természetrajzi tárgj'on klviíl
csákót vagy egyebet visel, míg más nem lett számos régiség látható, amelyeket nagyobbára
B.-vé.
1862. a város mellett fekv dombon, az Oelrainon
Bredow, azeltt önálló község 1900 óta Stet- ástak ki. Az elbb említett torony bels nyílásán
:

:

:

:

:

Epona istenn (lovagló ni alak) dombormv
Bredow, Gottfried Gábriel, német történetíró, kéi)e a római idkbl máig is fennmaradt. Közelészül. Berlinben 1773 dec. 14., megh. Boroszlóban ben É.-ra van a B.-er Klause, régebben erdíté1814szept.5.Eutinben,HeInistedtben,Odera-Frank- sekkel ellátott hegyszoros, ahonnan gyönyör a
furtban és Boroszlóban volt tanár. Számos mun- kilátás és ahol most a Gravenreuth-villa épült,
kája közül szót érdemel Handbuch der alteu Ge- A Gebhards- v. Schlossbergen a Montfort grófok
schichte, (jeographie und Chronologie (több kiad.); kastélyának romjai és egy búcsújáró templom álL
B., Strabo és Ptolemaios Brigantiuma, VindeliciáChronik des XIX. dahrhunderts (1808, 2 köt.)
Weltgeschichte in Tabellen (9. kiad.) Umstand- nak volt része. A középkorban a B.-i, késbb a

tin

(1.

0.)

egj'ik része.

:

;

Erzahlungen der merkwtirdigsten Begebenheiten aus d. aUgemeinen Weltgeschichte (Altona
1810, 15. kiad. 1866) Merk\\-ürdige Begebenheiten aus der allgemeinen Weltgeschichte (1810, 37.
kiad. 1880). Hátramaradt iratait Kunisch adta
ki életrajzával együtt Nachgelassene Schriften
címmel (Breslau 1823).
Bredstedt, város Schleswig porosz kerület
Husum lettl 18 km.-nyire) járásában, vasút mellett, (1905) 2442 lak., dohánygyárral, állattenyészliche

:

téssel.

Bree, Matthias Ignatius van, németalföldi
fest, szül. Antwerpenben 1773 febr. 22., megh.
1839 dec. 15. Antwerpenben és Parisban tanult.
A David-féle klasszicizmusnak volt híve. Nagyméret képei jelentéktelenek, de mint 1804 óta
az antwerpeni akadémia tanára, 1827 óta annak
igazgatója fontos szerepet játszott korának

m-

Pfullendoríi és azután a Montfort grófoknak volt
tulajdona. 14l-ben, ill. 1523. a város és grófság

a Habsburgok tulajdonává lett. A -30 éves háborúban a Wrangel vezérelte svédek plf(^lalták.
1805— 14-ig Bajorországhoz voltosat Ivi V. ö.

is
DoUhoff, B., ein Emporium (Wien IS-cn
Führer dureh Lindau, B. u. derén
(Lindau, 4 kiad. 1908).
Bregen2i erd, Vorarlberg B,-i részében, a
Rajna, 111, Lech és Iller közt fekv része az Allgaui-Alpoknak; nagyon változatos hegyes vidék,
amelyen a bregenzi Ach foly keresztül. Az El- v.
Küls-erd srn lakott dombos vidék a Hátsó
V. Bels-erdó már részben a magas hegység jellegével bir. Ebben a Hohe Ifer (2232 m.) a legmagasabb. Vizei nagyobbára rohamos hegyi patakok.
Az uralkodó kzetek a krétakori mészköve és palák. A legnagyobb hegys^ benne az Alberschi

;

wende (1806 lak.). A B.-t természeti szépségénél
Bref., növénynevek mellett Brefeld Oskar fog\a sok turista látogatja. Fhelye Bezau 1003
lak. V. ö. Waltenberger, Führer dureh Algán u.
(L 0.) nevének rövidítése.
Brefeld, Oskar, német botanikus, sztil. 1834. den Bregenzer Wald (Innsbruck 1896).
Breggia (ejtsd: breddssa), folyó, l. Muggio.
Telgte-ben. Gyógyszeréezetet tanult 1869 óta.
vészeti életében.

;;

:
;
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Bregi, adók. Zágráb vm. dugó seloi j.-ban, (1900) József, if j. Bntz Géza és Rátz István, Budapest
1441 horvát-szerb lakossal u. p. és u. t. Ivanic 1901—07).
vár.
2. B., Christian Ludwig, német ornitológus,
Bregma, falpont v. koszorú-nyüpont, a ko- az elbbeni apja, szül. a Gotha melletti Schönauszorú és nyílvarrat találkozási helyén, egyike a ban 1787 jan. 24., megh. Renthendorfban 1864
koponyaméréseknél használatos tájékoztató pon- jün. 23. Plébános volt Renthendorfban. Több mint
toknak (1. Koponya).
9000 drb, csaknem kizárólag európai madarakból
Bregmacsont," a bregma (1. 0.) helyén elfor- álló gyjteményt szedett össze. Ornitológiai tanulduló varratcsont (l.o.), amely a koponyák lo/o-ánál mányait az Isis, az általa alapított Ornis, a Naufordul el. Atavisztikus jelentsége vau, amennyi- mannia s más szakfolyóiratokban közölte. Gyüjteben különböz fosszilis állatoknál is megtalálható, ményétl897.i2oií^sc/ii7£? vette meg és tringi múzeumint önálló képzdmény.
mában helyezte el. Munkái Beitráge zur VogelBréguet, Ábrahám Louis, francia technikus, kunde(1821— 22, 3 köt.); Lehrbuch der Natiirgeszül. Neufchátelben 1747., megh. Parisban 1823. schichte aller europ. Vögel (1823-24, 2 köt.); HandParisban mennyiségtant tanult, u. 0. késbb me- buch fr Liebhaber der Stuben-, Haus- und aller der
chanikus mhelyt is állított,melybligen tökéletes Záhmung werthen Vögel (1832) Handbuch der
csillagászati és fizikai mszerek, így kronométer- Naturgeschichte aller Vögel Deutschlands (1831)
órák, fémhmérk stb. kerültek ki.
Unokája, Monographie d. Papageien (1842 55) Die Kunst,
Louis Frangois Glément, szül. 1808., megh. Pa- Vögel als Balge zu bérelten, auszustopfen, aufrisban 1883., a mhelyt késbb is fenntartotta és zustellen und aufzubewahren (1842, 2. kiad. 1860)
benne csillagászati meg hajózási célolu'a szolgáló Der voUstandige Vogelfang (1855) Die Kanariensok kitn mszert szerkesztett. Tudományos ku- vögel, Sprosser, Nachtigallen u. s. w. (1856) Die
tatásai a hang és fény, valamint az elektromos Naturgeschichte u. Zucht der Tauben (1857).
tilviróra és az indukcióra vonatkoznak.
Brehmer, Hermann, német orvos, született
Bréhar, a Scilly-szigetek (1. 0.) egyike.
Kurtsehban 1826 aug. 14., megh. Görbersdorf ban
volt az els, aki felismerte a tüdBréhat (ejtsd: bréá), a fi'ancia Cotes-du-Nord dé- 1889 dec. 12.
partementhoz tartozó, 102 hektár felület sziget, vész gyógyításában a magasfekvés, tiszta le1700 m.-re a szárazföldtl, 1000 lak., világító vegj helyek jelentségét. Nem orvosságokkal,
;

:

;

—

—

;

;

;

hanem kedvez fiziológiai körülmények megterem-

toronnyal.

Brehm,

Alfréd Eduárd, német zoológus és
utazó, szül. Renthendorfban 1829 febr. 2., megh.
u. 0. 1884 nov. 11. Még mieltt egyetemre ment
volna, beutazta Egyiptomot, Nubiát s keleti Szudánt,azután Jenában és Bécsben természettudományokat tanult. 1856-ban Spanyolországot, 1860.
Norvégiát és Lapplandot, 1862. pedig Ern szász-

tésével akarta a szervezetet megacélozni a kórok
legyzésére. Ö alapította a híres görbersdorfl intézetet (1859), amely csakhamar világhírvé vált
kitn berendezése és elért eredményei révén.
Mvei Die Gesetze u. die Heilbarkeit der chronischen Tuberculose d. Lungen (Berlin 1856)
Die Aetiologie d. chronischen Lungenschwindkoburg-gothai herceg kíséretében É.-i Abesszloiát sueht V. Standpunkte der klinischen Erfahrung
járta be. 1863-bana hamburgi állatkert igazgatója (u. 0. 1885) Die Therapie d. Lungenschwindsucht
lett 1867. Berlinbe költözött, hol a berlini aquá- (Wiesbaden 1887).
riumot alapította. 1877-ben Pinsch és Waldburg
Brehonok, si ir jogismerk v. jogtudók; az si
gróf társaságában Ny.-i Szibériát és Turkesztán ir társadalomnak külön kasztja, amelybe tartoENy.-i részét utazta be, egy évvel késbb néhai zók hivatásszerüleg foglalkoztak a joggal, a jog
Rudolf trónörökösünket kisérte el a középs Duna ismerete és magyarázata nemzedékrl nemzevidékére, 1879. pedig Spanyolországba. Reise- dékre örökldött e kasztban. A B. tartották fenn
skizzen aus Nordostafrika (Jena 1855) munkája és Európában legtovább az si kelta jogot Írországszámos cikke közreadása után egy sereg népszer ban, róluk nevezik az ir jognak ezt az emlékét
tudományos munkát írt, amelyeket igen élénk és brehon-jognak is. Néha versekbe foglalva rizték
érdekfeszít eladás jellemez. Ilyenek Das Lében meg az si szokásjog tóteleit, amelynek legrégibb
der Vögel (Glogau 1860—61) Ergebnisse einer feljegyzése az ú. n. Senchus Mór (az sjog nagy
Reise naeh Habesch (Hamburg 1863) Thierleben könyve). Ennek elkészítési korát a kereszténység
(6 köt., ábrákkal, Hildburghausen 1863-69, ezen- behozatala idejére (438 és 441 között) teszik; túlkívül is számtalan kisebb-nagyobb kiadásban
nyomó részben igen régi és kezdetleges mveltmost jelenik meg a 4. kiadása, melyet 13 kötetben ség társadalom joga. V. ö. Maine H. S., Lectures
újonnan átdolgozva zur Strassen Ottó rendez on the early history of institutions (London 1893);
sajtó alá) RossmássleiTel együtt írt munkája
Hajnik J., Egyetemes európai jogtörténet (BudaDie Thiere des Waldes (Leipzig 1863—66, 2. köt.) pest 1891).
Baldamussal és Bodinussal együtt: Gefangene
Breinig, közs. Aachen porosz kerületben, vasút
Vögel (u. 0. 1872—76, 2 köt.). Eladásait össze- mellett, (i905) 1925 lakossal, vasérc- és kbányákgyjtve Stuttgartban 1890. adták kiVomNordpol kal. Környékén sok római régiséget ástak ki,
zum Aequator címmel. Mvei közül magyar nyel- mint urnákat, edényeket, szobrokat, szarkofágoven megjelentek Az északi sarktól az egyenlítig kat, palota- és templomfalakat, fegyvereket és
(ford. Gecze Sarolta és Paszlavszky József, Buda- érmeket.
pest 1892) Az állatok világa (10 kötet fordítotBreisach (Altbreisachv. Brisach), az ugyanily
ták, illetve ismereteink mai színvonalához és a
járás székhelye, Freiburg badeni kerületben,
hazai viszonyokhoz alkalmazták Méhely Lajos, a Rajna jobbpartján,Neu-B. várral szemközt,vasút
Chernél István, Bálint Sándor, Kohaut Rezs, Lósy mellett, {100.5) 3597 lak. téglagyártással, borter1.

:

;

;

:

;

;

;

:

;

;

nev

:

;

;

—
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meléssel 42 m. mély, sziklába vágott kúttal. A
Schlossbergen álló, XII. sz.-ból való Szt. István

mindenütt osztatlan elismeréssel és dicséretté

templomában pompás faragványokkal ellátott oltár látható. A meredek hegy, amelyen a város
részben épült, már Caesar idejében Mons BrisiaCU8 néven volt ismeretes ekkor még a balpai'ton
állott a Rajna megváltoztatván medrét, szigetre
került és csak a XIII. sz. óta van a jobbparton. A
középkorban, midón már erós vár volt, a baseli
püspökök, a birodalom és a Habsburgok versenget-

Breitenbach, 1. Grossbreüenbach.
Breitenbronn, község Zwickaa szászországi
kerület Schwarzenberg járásában, a cseh határ
közelében, (i905) 2477 Iak.,c8ipkeké8zíté6sel, papír-

;

;

;

tek birtokáért. 1638-ban\Veimari Bernát foglalta

a vesztfáliai béke a franciáknak juttatta. A
ryswicki békében Németország visszakapta. 1703.
a franciák újra elfoglalták és csak 1714. adták
vissza az osztrákoknak, de 1744. újra elfoglalták,
és az aacheni békében megint visszaadták. 1801
1805-ig, amidn végleg Badenhez került, a modenai hercegé volt. A badeniek erdítményeit teljesen lerombolták. V. ö. Ciorer, B., seine Vergangenheit u. Gregenwart (B. 1883).
Breisgan, Baden nagyhercegség D.-i vidéke, a
Schwarzwald mindkét oldalán, a mai Freiburg és
Lörrach kerületek (Kreis) nagyobbrészt belle alakultak. 1748-ban körülbelül 1650 km« volt a területe és 137,000 a lakosainak száma. Egykoron
az alamannok országának volt része. A középkorban eleinte külön grófok kormányozták a XI.
sz. -ban a záhrlngi hercegek birtokává vált, ezek kihalta után pedig a kyburgi és urachi grófoké lett.
Az elbbiektl nagyobb részét neje utján Habsburgi Rudolf örökölte. 1801-ben a Habsburgok
Modena hercegének adták át. 1805-ben egyik,
1810. pedig másik fele is Badenhez került.
Breislakit (ásv.), egy Liev)-it-feleség, gyapjúszer halmazokban szublimál a Vezuv-lávában.
Breit József, vezérkari ezredes és katonai író,
szül. Lúgoson (Krassó-Szörény) 1865 febr. 16.
Lúgoson és Budapesten tanult, majd a Ludovikaakadémia egyévi önkéntesi tanfolyamát végezte.
A bécsi hadiiskola elvégzése után a temesvári 7.
hadtestnél, a kassai honvéd gyalogdandárnál,
majd a budapesti I. honvéd kertüeti parancsnokságnál és ismételten a honvédelmi minisztériumban teljesített vezérkari szolgálatot, 1898. pedig
a honvéd felsbb tiszti tanfolyam tanárává neveztetett ki. Ezen alkalmazásai közben 1891. fhadnaggyá, 1895. pedig soron kí\'tll századossá
lépett el. 1902-ben ömagj', 1906. alezredes, 1910.
pedig ezredes lett a vezérkarban. A katonai iroel

:

—

;

dalom terén

mködéséért

királyi elismerést és katonai érdemkeresztet kapott, s a Magj'ar
Tudományos Akadémia bizottsági tagjául vákifejtett

E Lexikonnak hadtudománji munkaNagyobb munkái Az 1870— 71. évi né-

lasztotta.

társa.

met-francia

:

háború

története

(1896

—99);

A

magyar hadaknak Mária Terézia els háboríiíban váló közremködésének története (1896); Magyarország 1848—1849-ik évi függetlenségi harcának katonai története (1897—98) Bonaparte
1797. évi hadjárata {1900); Az Egyetemes Ucuítörténeleyn vázlata (2 köt.. 1900); A harctéri
szolgálatról és az annak körébe vágó harcászati
feladatok alkalmazó megbeszélése (1901) A gya;

;

logság harrászata{i907); Derrussisch-japanische
Krieg 1904—5, (az els 2 köt. Budapest 1910-11)
c. nagyszabású munkája, melyet a külföldön is

fogadtak.

gyártással és fürészraalraokkal.

Breitenborgi marha, Németországban, Breitenburgban honos. Színe piros tarka, kevés fehér
színnel. Fleg mint tejel állatot használják, de
hizékonysága sem rossz. Az igazi B.-nak B. 0. V.
bet van a fülébe tetoválva.
Breitenleld, község a szász királyságban 8 kilométerre Lipcsétl, (1900) 250 lak. Két csatáról emlékezetes, amelyeket a 30 éves háborúban vívtak
falai alatt. 1631 szept. 17. Gusztáv Adolf, János
György szász választó szövetségében megverte
TUlyt 1642 nov. havában pedig Torstenson svéd
vezér a Lipcse fölmentésére siet császáriakat,
akiket Lipót osztrák fherceg és Piccolomini vezéreltek. E csaták színhelyén a birtok tulajdonosa
;

1831. emlékoszlopot állíttatott.
Breitenstein, Heinrich, utazó, szül. 1848. a
morvaországi Iglauban, Bécsben lett orvos, 1876.
mint forvos a hollandi gyarmati hadseregbe állt
Jáva szigetén, huszonegy évi szolgálati ideje alatt
bejárta keresztül-kasul Jávát, továbbá Borneo és
Szumátra nagy részét is 1897. Karlsbadban telepedett meg. Több kisebb orvosi értekezésen
kívül kiadta a 21 Jahre in Indien c. munkáját (1.
rész Bomeo, Leipzig 1899 2. rész Java, 1900
3. rész Sumatra, 1902).
Breitenwang, kisk. Tirolban, 1. Beutte.
;

;

Brelthaupt,

1.

Johann August FriedrvcK mi-

neralógus, szül. Probstzellában Saalfeld mellett
(Szász-Meiningen herc^ség) 1791 máj. 18., megh.

Freibergben 1873 szept. 22. Jénában tanult, azután a freibergi bányászati akadémián segédtanár
és az akad. gyjtemények felügj-elóje, 1827. n. o.
az ásványtan rendes tanárává lett. Sokat foglaló
kozott az egyes ásványfajok pontosabb meghatározásával és krisztaUográflai tanulmányozásával. Igen sok új ásványt írt le. Különös kitartással foglalkozott az ásványok paragenezisével.
Nevezetesebb munkái: Über die Echtheit der
Krystalle (Freiberg 1816) Vollstandige Charak3. kiad.
teristik des Mineralsystems (u. o. 1820
Dresden 1832) Übersicht des Mineralsystems (u.
o. 1830) Die Part^enesis der Mineralien (Freiberg
1849); Mineralogische Studien (Leipzig 1866);
Vollstandiges Handbuch der Mineralogie (Dresden
1836—47, 3. köt.) Die Bergstadt Freiberg (Freiberg 1825 2. köt. 1847). A Hoftmann-féle Handbuch der Mineralogie-t is ö folytatta.
2. B.. Johann Christian. mechanikus, alapítója a ma is fennálló kasseli cégnek, szül. Darmstadtban 1736., megh. Kasselban 1800. Számos
fizikai és csillagászati mszert, nevezetesen egy
fali quadránsot és távolságmért szertiesztett
Legidsebb fia. Kari Wilhelm, sztü. Kasselban
1775., megh. 1856., apja mellett segédkezett, késbb Bückeburgban lett tanár, hol meg is halt Irt
számos munkát az alkalmazott mennyiségtan és a
technológia körébl. Ennek öccse, Friedrich Wilhelm, szül. Kasselban 1780., megh. 1855. Apja
helyében dolgozott. Az általa szerkesztett músze;

;

;

;

;

:

m-
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rek, mint bánya-iránytü, mérasztal, lejtömérö
nagy elismerésre találtak. 1836-ban készítette az
els bányateodolitet és 1803— 18-ig az els körosztógépen dolgozott. 1827-ben alapította a Magazin
neuester mathem. Instrumente c. folyóiratot, melyet fia, Georg August, tovább kiadott, ki apjától

mükiadványainál az addig szokásban volt vésés
helyett mozgatható hangjegyeket alkalmazott s
a zenészeti klasszikusok
mostani olcsóságának. B. tudományosan képzett
ezáltal megvetette alapját

ember volt s több szakmunkát is írt, melyek közül megemlítendk üeber Bibliographie u. Biba kasseli múzeum flziícai szertárának vezetését liophilie (1793) Uebor den Druck der geograph.
üeber die Geschichte der Buchis átvette. Ez kivált földmérési célokra szolgáló Karten (1777)
mszereket szerkesztett, nevezetesen hosszúság- druekerkunst (1779). Fmunkája, Krit. Gesch. d.
osztó gépeket, bányateodolitet, katetométert és Buchdruekerkunst befejezetlenül maradt kéziratlejtömérö asztalt, melyek mind pontosságukkal ban. Üzletét íia, Christoph Gottlob folytatta, ald
1796. Hartel GottfriedChristoph-fal szövetkezett,
tntek ki.
3. B. Rudolf, német zenei író, szül. Braun- s a céget B. és Hártel-re változtatták, mely alatt,
schweigbau 1873 augusztus 11. Zongorapedagó- mint Németország legvirágzóbb üzleteinek egyike,
gus Berlinben, sokoldalú tudós néhány zenemü- ma is fennáll s a Hártel-család birtokában van.
Breitner, George Hendr ik.hollanái fest, szül.
vet is írt. Szakmájában forradalmat indítottak
Die natürliche Klaviertechnik Rotterdamban 1857 szept. 12. Kezdetben a hágai
újító könyvei:
(1904 óta, 3 rész) Musikalische Zeit- und Streit- akadémiát látogatta, késbb belépett a WlUem
Maris mtermébe, majd Parisba ment Cormonhoa,
fragen.
4. B., Wühelm.loyag, egy majdnem általánosan honnét hazatérve, 1886. részt vett az amsterdami
elfogadott idzgyujtórendszernek a feltalálója, akadémia rajz- és festtanfolyamán. Színez taszül. Kasselban 1809., megh. u. o. 1889 márc. 26. lentuma Jacob Maris hatása alatt fejldött. Na1825-ig a hesseni és azután 1866-ig az osztrák turalisztikus felfogású, többnyire amsterdami ut:

;

;

;

;

tüzérségben szolgált. 1854;-ben a hesseni választófejedelemség tüzérsége elfogadta az általa feltalált
idzgyujtót, amelyet azután, némi módosítással,
az angol s az osztrák-magyar tüzérség srapneleinél is alkalmaztak.
Breithauptit (ásv.), antimon-nikkel (NiSb), hatszöges táblás kristályokban (izomorf a nikkelinnel), dendritikusan és hintve. Világos rézvörös.
Lelhelye Harz Andreasberg. Breithaupt mineralógus tiszteletére nevezte el Haidinger.
Breithorn, három hegycsúcs neve az Alpokban,
1. a Monté Kosától Ny.-ra (4171 m.), jelentékeny
glecserrel 2. a Berni Alpokban (3784 m.), 3. Ny.-ra
az Aletsch-csúcstól (3783 m.).
Breitínger, Johann Jákob, svájci író, szül.
Zürichben 1701 márc. 1., megh. u. o. 1767 dec. 13.,
Teológiát tanult, s a héber, majd a görög nyelv
tanára lett Zürichben. Bodmerrel (1. o.) egyetértleg a Gottschedtl (1. o.) pártolt franciás irány kizárólagos uralma ellen küzdött. Új nézeteket iparkodott érvényesítem a költészet lényegérl és feladatairól. Mint tanférflú iratai, szava és példája
által sikeresen mködött a svájci közoktatásügy
javítása körül. Munkái közül
irodalmi szempontból
a Kritische Dichtkunst (Zürich 1740,
2 kötet) a legfontosabb. Segítségére volt Bodmernek az ó-német költök ú. n. manessei gyjteményének kiadásánál a Thesaurus helveticus kiadása flear az mve. Életét megírta H. Bodmer,
1897.
Breitkopf, BernJiard Christoph, német könyvnyomdász és kiadó, a híres B. és Hartel lipcsei

.

:

:

;

—

—

;

könyv- ós zenemkiadói cégnek
megh. Lipcsében 1777. MüUer özvegyét nül véve, annak teljesen elhanyagolt nyomdáját rövid id alatt anynyira fejlesztette, hogy már 1732. saját házába
költözhetett s Németország legels nyomdászai
közé tartozott. 1762-ben íiának, B. Johann Gottlob Immánuelnek (szül. 1719., megh. 1794.)adta át

könyvnyomdai

s

alapítója, szül. Clausthalban 1695.,

az üzletet, aki azt oly magas színvonalra emelte,
hogy nem ok nélkül nevezték
a német nyomdászat regenerátorának. B. volt az els, aki zene-

t

cai jeleneteket feltüntet festményei közül több
ki volt állítva a mcsarnok 1908 9-iki nemzetközi tárlatán.

—

Brekelenkam, Quiringh Gerritsz van,
landi fest, szül.

Zwammerdamban, 1620

hol-

körül,

megh. Leidenben 1668. Valószínleg Dou Gerardnak volt tanítványa. Genreképei, melyeken keresetlenül, természetesen ábrázolja az alsó néposztályok életét, a korabeli hollandi festészet leg-

jobb

ilynem termékei közé

tartoznak.

Nagy

számmal maradtak reánk, úgyszólván minden
nagyobb múzeumban találhatók. A budapesti Szépmvészeti Múzeumban is van egy öreg párt ábrázoló képe.

Brekinjska, adók., Pozsega vm. pakráczi j.-bau,
541 magyar, horvát és cseh lak.; u. p.
Antunovae, u. t. Poljana.
Breklum, község Schleswig porosz kerület
Husum járásában, (1905) 2375 lak., protestáns papképzvel.
(1900)

Brelan

(franc,

ejtsd:

bröiaS).

A

francia játék-

házakat nevezték így IX. Károly idejében, innen
vette nevét a játék is. B szerencsejátékot XIV.
Lajos eltiltotta, de XV. Lajos alatt újra elterjedt
s a forradalomig divatban maradt. Ebbl származott a Bouillotte, melyben három egyforma
kártya játssza a fszerepet, szintén szerencsejáték.

Breloqne.

1.

Berloque-

Brein., állatnév mellett Bremser L. német
zoológus (1767— 1827) nevének rövidítése. Mve:
Icones Helminthum (Wien 1824, 3 köt.).

Bréma (Bremen),

1.

egykori hercegség,

ill.

szekularizált érsekség, jelenleg Hannover azon
része, amely az Északi-tenger és az Élbe, Lüneburg
ésWerden, Hoya és Thedinghausen braunschweigi
vidék
járás, B. város területe és a Hadéin
közt fekszik. Területe 5176 km«. Mint püspökséget
Nagy Károly alapította 788. Érsekséggé a X.
sz.-ban lett. Leghíi'esebb érseke I. Adalbert (1043—

nev

72-ig) volt.

sével 1645.

Az érsekség a reformáció elterjedésznt meg. V. ö.Dehis, Gesch. d. Erz-

bistums Hamburg-B. (Berlin 1877, 2

köt).
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2. B., 1815 óta önálló német állani
«B. szabad
hanza-város»(FreieHansastadtBremen)nóven jelenleg a német birodalom tagja, 256 km- területtel. Három egymástól elkülönített és nagyságra
nézve különböz részbl áll. Fó alkotó része B.
városa a Weser nündkét partján, 74 km.-nyire
tle
a tengertl Hannover és Oldenburg közt
E.-ra van V^esack (l. o.) és még tovább É.-ra a
Geeste és \Veser összefolyásánál a harmadik
rész Breraerhaven (\. o.). B. tertiletének egy része
mélyebben fekszik a víz felszínénél ós ezért mintegy 100 km. hosszú töltések védik az így köi-ülzárt területet árkokkal és gzgéi)ekkel víztelenítik. A termékeny területnek 29", o-a szántó, 50*. o-a
rét ezért az állattenyésztés jelentékeny. 1900-ban
volt 6528 drb ló, 16.060 drb szarvasmarha, 679
;

;

;

;

—

Bréma

14-et a B.-i tudom, intézetek, 40-et a kereskedk,
20-at az iparosok, 48-at a többi városi polgár,
12-t Vegesack és Bremerhaven. végtll 16-ot a
vidéki községek választanak. A Bürgerschaft
egy 18 tagból álló választmánya üg>'el föl az alkotmányra, a tör\-ények és állami intézmények

megtartására

:

a pénzügyeket a választmány

tagjai kezelik. B. azeltt egészében szabad kiköt volt. 1888 óta azonban csak B. és Bremerhaven egy kis része maradt az. B. kiadásai és
bevételei 1910. 37.921,683 márkára rágtak; az
adóssága 2347 millió márkát tesz ki. A német
birodalmi tanácsba és gylésbe 1 1 tagot küld.
3. B; az ugyanily ne\'ü állam székhelye, több
vasúti vonal kiinduló pontja és a Német biro-

—

dalom egyik legnagyobb

kereskedelmi

empo-

BREMA

(BREMEN)
Mérték -rastooo

4819 drb kecske és 783
lakosok száma az 1910-iki összeírás
szerint 298,736 (a szaporodás 1905 óta 13-4o/o).
Az 1905. összeírt lakosok közt volt 240,041 protestáns (9110 o), 19,124 róm. kat. (7-3» o), 1865
egyéb keresztény, 1432 zsidó és 478 egyéb val1908-ban volt a házasságkötések száma
lású.
2643, a születéseké 8494, a haláleseteké 4754.
Az 1849- megalkotott, 1854., 1875., 1894 és 1910.
revideált alkotmány szerint a végrehajtó hatalom a szenátus, a törvényhozó hatalom a szenátus és a polffársáj; kezébe van letéve. A szenátus
16 tagból áll, akik közül legalább tíznek jogász-

juh, 16,082 drb sertés,

méhkas.

nak

és

A

háromnak kereskednek

kell lennie.

A

(i9io) 246,827
akik leginkább oly iparikkal foglalkoznak, amelyek a tengeri kereskedelemmel van-

riuma a Weser mindkét partján,
lak.,

hajó-, gép-, kötélg>;ártással, vasöntéssel, továbbii rizshántással, rizskeményítkészítéssel, petroleumünomltással, sör-,

nak kapcsolatban, tehát

szeszgyártással, jutafonással és ötvösiparraL B.
a Weser jobbpaitján elterül ó-városból, az ezt
körülfogó külvárosokból (K.-i, B.-i és Ny.-i), továbbá a Weser balpartján fekv újvárosból és az
ehhez csatlakozó külvárosból (SüderVorstadt) áll.

Az ó-városban, a nagj'kereskedelem fészkében
a r^i ház a K.-i külváros a jómódúak

sok

m^

;

lakóhelye, az É.-iban a pályaházak ós hotelek a
tülnyomóak; a Ny.-i a nagj' ipartelepeket foglalja magában; az újváros széles, egyenes utcákból áll; a SüderVorstadt a munkások lakóhelye.

szenátus tagjait élethossziglan választják; a
szenátus a maga kebelébl két tagot 4 é\Te polgármesterré választ ezek felváltva elnökölnek
(2000 m. hosszú, 120 m. széles,
a szenátusban. A törvényhozó testület, a oBürger- A szabad kiköt«ü
6-8 m. mély) a Ny.-i külvárosban van. Jelentékeschaft», 150, 6 é\Te választott tagból áll köztük
:

;

Révai Sáyy Ltaüeama. HT- *«•

:

:

—

Bréma

:

;

:
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Brémai zöld

A legfontosabb árúcikkek értéke 1000 márkáknyebb épületek: a város központját alkotó piacon,
«Markt»-on a városház, amelynek nagyobb része ban a következ volt
1405— 1410-ig épült (állítólag Lüder v. Bentheim
az ablakok közeit 16 szobor (a többi közt
a császár és 7 választó) ékesíti, a nagytermében
Smidt polgármester szép márványszobra látható
Steinháusertöl az épület Ny.-i szárnyában van
a híres «Rathskeller)>, amelyben csak rajnai és
moseli borokat mérnek ki. A városháza eltt áll
a hatalmas Roland-szobor 14;12-bl, a városi szabadságnak és a város büntetjogi hatalmának
szimbóluma ugyancsak a piacon van a nagyszer gót stílusban épült börze (1861— 64-ig Müller tervei szerint), Ny.-i homlokzatán 6 allegorikus szoborral és egy impozáns börzecsarnokkal
a városházzal szemben a «Schütting», a kereskedelmi csarnok épülete; továbbá a belsejében
szépen díszített múzeum; a müvészegyesület
háza, második emeletén érdekes, fképen ornitológiai gyjteménnyel a mcsarnok figyelemreméltó képgyjteménnyel
a föposta-épület
a
gazdagon díszített törvényszéki palota a Norddeutscher Lloyd új igazgatósági palotája a néprajzi múzeum; végül a pályaházak és néhány
nagyobb kórház épülete. A templomok közül a
legkiválóbb a Dom, a róla elnevezett téren, a
Dom-téren; e templom építését a XI. sz.-ban
kezdték meg szószéke Krisztina svéd királyné
ajándéka pincéjében több összeszáradt holttest
látható jelentékenyebb templom még az Ansgarius (1229—43), Tischbein által készített oltár-

Kivitel

építette),

;

;

1908

Pamut
Gyapjú...

.

Gabona-

...

_.

...

Nyers dohány_.

...

Brök

és prémek...

_

Rizs

Pa ... ..
Kávé
Trágyasók
Korpa és takarm.
Cukor

_
Ü

liszt

_

Rozs- és búzaliszt

Bor és szesz
(champagnei nélkül)

1909

550,434
118,742
90,821
56,072
50,857
39,811
19,873
18,405
14,415
14,336
10,895
10,628

482,623]'

8,051

1908

1909

11,279:

535,914
118,036
60,605
71,410
52,695
32,488
15,910
20,380
14,410
20,302
7,864
28,984

500,331
154,722
74,681
68,505
f3,219
36,533
15,251
22,194
17,442
22,852
7,348
31,591

8,16l|

10,573

10,510

154,988
105,190!

02,7?7
51,931
30,928
21,99q
21,586
17,446
15,831
10,74q

Ez a kereskedelmi forgalom az egyes földrészek
szerint a következképen oszlik meg

;

;

Behozatal

;

;

;

;

képpel.

Emlékszobrok Olbers csillagász szobra Steina Willehardi-kút a Dom eltt
az
1870—71. elesett B.-i harcosok emlékoszlopa;
:

háusertöl

;

;

homokkbl

Steinhauser által készített szoborcsoportozat, amely Szent Ansgariust, az északnémet apostolt ábrázolja, amint egy gyermek
nyakáról az igát leveszi Gusztáv Adolfnak Fo;

gelbergtl mintázott szobra az Altmann-emlék
(Altmann volt az a kertész, aki a régi erdítmények helyén az ültetvényeket készítette); a
Seume-emlék a Körner-emlék a Szent Jakab
szobra az 1893-ban leleplezett I. Vilmos császár
szobor (Bárwald mintázta) a «Rosselenker» nev
szoborcsoportozat III. Frigyes császár szobra
;

;

;

;

;

;

Tuaillontól.

1908
Európa...

Amerika
Ázsia
Afrika

.

...

.

.

Ausztrália.

1908

1909

847, 584i 1.285,809 1.336,106

755,021
762,892
86,230
16,145
67,r59

.

...

1909

695,923
74,813j
30,493,i

93,91 111

B. kereskedelmi hajóraja

219,679
60,415
4,923
35,294

273,929
57,332
4,734
32,f37

722 hajóból áll
851,234 t. tartalommal. A kikötbe érkezett 5240
hajó 3.958,000 t. és onnan távozott 5353 hajó
3.959,478 t. tartalommal. A kivándorlók száma
volt (1909) 144,417, akik közt 88,240 az Osztrákmagyar monarchiából, 40,944 Oroszországból és
11,962 Németországból indult útra.
B. püspökséget N. Károly 788. alapította;
mint érseki székhely a X. sz. után virágzásnak
indult annyira, hogy a XIII. és XIV. sz.-ban az
érseki hatalom alól magát lassankint kivonta és
belépett a Hanza-szövetségbe, de annak sohasem
volt buzgó tagja, miért is két ízben a szövetségbl kizárták. 1522-ben fölvette a protestantizmust és 1547. megvédte magát az ostromló császári sereg ellen. Újabb ers föllendülést nyert,
midn 1827. Smidt polgármester kezdeményezésére Bremerhavent alapították. V. ö. Buchenau,
Die freie Hansastadt Bremen (4. kiad. Bremen
u. a., Die freie Hansastadt Bremen und
1908)
Umgegend (11. kiad. 1910) Duntze, Gesch. der
freien Stadt Bremen (Bremen 1842—51, 4 köt.)
Bollniann,\' ertassmig und Verwaltung der freien
Hansastadt Bremen (Hannover 1909).
Brémai kék (brémai zöld), kékeszöld v. zöldeskék festék, melyet rézvitriol-oldatból nátronlúggal csapnak ki és nátronlúggal kezelik, amíg
eléggé kék szín lesz, azután kimossák és szárítják. A B. rózhidroxidból áll. Ha a salótromsavas
réz megbontásához nem elegyítünk elegend
mennyiség szénsavas káliumot (hamuzsír) és a
keletkezett zöld szín csapadékot kálilúgban ol(1909)

;

A Weseren

átvezet hidak közül a legérdekesebb a esászár-híd, amely az ó-város Kaiserstrasséját az új város Grosse AUee -jávai köti
össze. Igen szépek azok az ültetvények, ame-

lyek a város erdítményeinek helyét foglalják el
és az újabban megnagyobbított Brger-park.
B. nagyságát els sorban kereskedelmének köszönheti. Kikötjébe 5 m. mély járatú hajók még
bejöhetnek a még nagyobb hajók Bremerhaven;

ben kötnek ki.
Az árúforgalmat 1908— 1909-ben a következ
adatok mutatják

;

dott cinkoxiddal leöntjük,

Behozatal értéke
1000 márkákban

Kivitel értéke
1000 márkákban

a ten-

szárazon

a ten-

g eren

T. folyón

geren

1908 1.184,124

Kivitel

;

;

503,723 1687,847

758,087

szárazon
folyón

V.

848,033 1.606,120
1909|l.l71,095| 571,629|l.742,724|| 836,221! 868,397 1.704,618

akkor laza, sötétkék,
port kapunk. A B.-et víz-,
mész- és olajfestéknek használják, az utóbbi azonban nemsokára megzoldül (azért nevezik brémai

nagy fedkópesség

zöldnek

is).

Brémai
Brémai

lúd, 1. Emdeni lúd.
zöld, 1. Brémai kék.

:;
:

—

Brombo
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Brembo, 74- km. hosszú folyó Lombardiában
forrása 779 m. magasságban a Lago del Diavolo
átfolyik a Val Rrembanán és Vaprio mellett az

—

Brenkenhof

Breml,

állatiie veknél

1791., megh. 1857) zürichi
rövidítése.

Bremi-Wolf

J. (szül.

entomolí^s nevének

Addába t<irkollik.
Bremzer, a budapesti csibészsek nyelvén betör
Bremen, 1. Bréma.
szei-számot jelent a nagy feszi tövasat hívják így.
Bremer, Fredrika, svéd írón, szül. Tuorla-ban
Brenayi lelet, 1. Ezüst leletek.
Abo mellett, ünn földön 1801., megh. 1865 dec.
Brenchley (ejted brencsii), Jidius. angol utazó,
31 Atyja gazd^ keresked és bányatulajdonos szül. Maiílstoneban 1817.. megh. 1873. l&49-ben
volt, kivel öt éves korában Svédországba, majd beutazta Észak-Amerikát, majd négy évet töltött a
Norvégiába jutó tt.Európát.Észak-Amerikát.az An- Sandwich-szigeteken. melyeket Remyvel együtt
:

:

.

a Szentföldet beutazta. Visszatérve 1856Stockholm mellett fekv jószágán, Arste-ban
lakott. \ skandináv írók közt ö az els, aki
enrópaszerte híressé lett, különösen a nemancipáeiót követel iratai révén, amelyekkel ezt a
mozgalmat Skandináviában megindította. Novellái s regényei összegyjtve e címmel jelentek meg
Tecknrngar ur hvardagslifvet (Rajzok a mindennapi életbl; St<)ckholm 1835-43, 7 köt.). Ezek
azonban csak az els regények. Melléjük nyolc
kötetben sorakoztak az új rajzok (Nya teckningar,
1844-48). Nvére, Quiding Sarolta B. halála
után három kötetben adta ki Bremer Fr. hátrahagyott leveleit, iratait és életrajzát (Leipzig
tillákat,
tól

kutatott át. Ez utóbbit elkísérte amerikai utazáRemyvel Kelet-Ázsiába indult. Bejárták Indiát és Cejlont, de Remy megtetegedvén,
B. egymaga utazta be Kinát, Japánt, Ausztráliát,
Új-Zélandot. 1865-ben a Szamoa-, Barátság- és
Fidzsi-szigeteket, valamint az
Új-Hebri&kat
járta be. Ezt az útját Jottings during the cruise
of H. M. S. Cura^ao among the South See islands
(London 1873) c. díszmben írta le. Végül Kinán,
a Gobi-sivatagon. Szibérián és Oroszországon át
visszatért Angliába. Értékes gyjteményeit a
British Mnseumban és szülvárosa Maidstone músain. 1861-ben

zeumában rzik.
Brendanns, I. Brandan.
Brendel, Franz, német zenei

író, szül. Stol1865). V. ö.Petersen R., Fredrika Bremer (Kjöbenbergben (Harzhegység) 1811 nov. 26., megh. Liphavn 1892).
Bremerhaven, Bréma állam kiköt városa, a csében 1868 nov. 25. Zongorát Wiecknél tanult.
Geeste-torkolat jobbpartján, (1910) 24,140 lak., 1844-ben átvette Schumann zenei lapjának szerjelentékeny hajóforgalommal és kereskedéssel, kesztését. A lipcsei konzenatóriumon két évhajótolszerelések készítésével, száraz dokkokkal, tizeden át a zenetörténet tanára volt. Könyvei, a
hajógyárral, Smidt polgármesternek szobrával küls formára esküd HansUck ellenében, a Schu-

új gót templomámessze ellátható. Régi kikötje
Ny.-on 730 m. hosszú és 84—115 m. széles;
új^ kikötje középen 840 m. hosszú és 87—115
m. széles, a Császár-kiköt K.-en 600 m. hosszú
és 115—142 m. széles. Mindhárom kiköt terüezekhez járul az új, halászati kilete 40-2 ha.
köt. Megtekintésre méltók a Norddeutscher
Lloyd rakodói, amely társaságnak hajói Brémával, Észak- és Dél-Amerika, Kelet-Ázsia, Ausztrália kikötivel és több angol tengerparti várossal tartanak fenn rendes összeköttetést. A Norddeutscher Lloydon kívül B.-ben vanmégaHanza
gzhajózási vállalat. A tenger fell Brémába
szaUított árúk B.-en mennek keresztül. 1908-ban
tH-kezett 1548 tengeri hajó 1.636,365 t. tartalom-

és Vilmos császár emlékével

:

nak tornya

;

fképen pamutot, rizst és petroleimiot szállítván. Bréma városa, fképen polgármesterének,
jual,

Smidtnek ösztönzésére, 1827. Hannovertói egy
kis területet szerzett meg, amelyet késbben 122
ha.-ra nagyobbítottak és ott egy kikött alapított,
amelyet 1830. nyitottak meg. Ebbl lett B.

mann - Berlioz- Liszt

W

agner - féle pszichológiai
irányt hirdetik Geschichte der Musik (1852 óta
8 kiadás); Fr. Liszt als Symphoniker (1859); Organisation des Musikwesens durch den Staat
1865; Geist undTechnik im KlavierunteiTicht stb.
:

Brendon

Hills, hegylánc Devonshireban,

An-

golországban, a Bristol-csatornától D.-re, 500
m.-ig emelked, többnjjTre kopár, gyepes magaslatokból áU.
Brenet, Mkhel, családi nevén Bobülier Marié,
francia zenetörténetírón, sztU. Lunévilleben 1858
ápr. 12. Elbb Strassbui^ban és Metzben, 1871
óta Parisban él. Els müve a pályadíjat nyert
Histoire de la symphonieál'orchestre (Paris 1882)
jelentéktelenebb, de annál kiválóbbak zenetörtéGrétry, sa vie et ses oeuvres
neti tanulmánvai
(u. o. 1884) Jean Okeghem (n. o. 1893); Sebastien de Brossard (u. 0. 1896) ; Claude Goudimel
(Besan^on 1898); Notes sur 1' histoire du luth en
Francé (1899) Additions ... de Dom JumUhac...,
La jeunesse de Ramean, Palestrina (1906) Les
concerts en Francé sous l'ancien régime (1900)
stb. Folyóiratokban is becses értekezései jelen:

:

;

;

Bremerlehe, 1. Lehe.
Bremervörde, járási székhely Stade porosz tek meff.
Brenets (Atix-, ejtsd: brené). helység Neachatel
korületben, az Oste mellett, (1905) 3683 lak., sör-,
szesz2rj"ártással, élénk turfa- és gabonakereske- svájci kantonban, 740 m. magasban, 4 km. -re Locdéssel. B.-t Castrum Vordes néven II. Lothár letól, vasút mellett. (1910) 1464 lak., osipke- és
császár alapította 1122. 1218— 1547-ig a brémai órakészltéssel közelében a Doube 27 m. magae
vízeeése. a ChaiUeron-tó és a Tofflére barlMg.
érsekeknek volt székhelye.
Brenham (ejted: brenam). Washington county
Bremgarten, járási székhely Aargau svájci
kantonban, a Reuss egy félszigetén, vasút mel- székhelye, Texas amerikai államban, Brazostól
mellett, (1900) 5968 lak., élénk palett, (1910) 2526 lak., pamut- és selyemárúkéezítée- Ny.-ra, vasút
sel. Az orléansi herceg, a késbbi Lajos Fülöp mutkereskedéssel.
Brenkenhof, Frnnz Balthauar S'Mnberg von,
király 1793— 1795-ig Corby néven itt tartóznémet gazda, szül. Reideburgban 1723 április 15.
kodott.
;

-

—

Brennabor

Brennus

724

megh. Karzigban 1780 máj. 21. Atyja Magyar- Nagyszebenbe ment lakni, hol 1553. meghalt. Kiországon a török háborúban elveszett ós erre Bot adta Brandolininak e cím müvét Dialógus ad
az anhalt-dessaui herceg fölneveltette. Nemsokára Mathiam invictissimum regem et Beatricem regicorporis aegritudine toleranda (Basel
a herceg bizalmasává lett. A hét éves háborúban nam de
a hadsereg számára tett szállításaival nagy va- 1540 és Wien 1541), írván hozzá ajánlást Gerendi
gyont szerzett. Miután Nagy Frigyes a fkor- Miklós erdélyi püspökhöz. Kiadta továbbá Paramányszék tagjává kinevezte, B. az elpusztult vi- doxa Lippi Brandolini Aurelii (Basel 1543) és Boudékeket gazdaságilag újra felvirágoztatta. Új te- flni Rerum Ungaricarum decades trés (u. o. 1543).
lepeket és gyárakat létesített ós a Netze vidékén
Brenner, Mrnst, svájci államférfiú, szül. Baselcsatornákat ásatott. Hálát azonban nem igen ben 1856 dec. 9. 1881-ben beválasztották Basel
aratott, söt halála után javait lefoglalták. V. ö. nagy tanácsába, 1884. pedig kormányába. 1887
Meissner, Lében B.'s (Leipzig 1872) Spude, Fr. óta a nemzeti tanácsban mködött, 1897 márc.
Balth. Schönberg v. B. (Landsberg 1888).
25. a szövetségi tanácsba választották, melyben
Brennabor v. Brennaburg, Brandenburg város az igazság- ós a rendrügy vezetését vette át,
:

.

.

.

:

;

1901-ben pedig szövetségi elnökké választották.

régi neve.

Brennbergbánya, Sopron vmegyében, Sopron 1Ö07. a szövetségi tanács elnöke lett.
városához tartozó köszénbányatelep a várostól
Brennerbad (v. Wildbad Brenner), fürdhely
2 órányira, a Soproni hegység kies völgyeiben Tirolban, Brixen kerületi kapitányságban, 1326
fekszik s több nagyobb bányásztelepbl áll, me- m. magasságban, a Brenner-hágó legmagasabb
lyekben összesen 1941, túlnyomóan német lakos pontja közelében, (1900) 404 lak., 21° C. meleg inél postaügynökség
u. t. Ágfalva. Az itteni jó differens hóvvizzel, amelyet köszvény és reuma
minség barnaszén medencealakú harmadkori tikus bajok ellen használnak, fürdintézettel.
lerakódásokban van elhelyezve, melyek csillámBrenner-szabály, összefoglalja az ép ideg vipalán nyugosznak; a széntelep mintegy 12—14 selkedését a különböz erej galvánáram inger
m. vastag s 310—350 m. mélységben nyugszik a hatásával szemben, 1. Idegrendszer.
föld szine alatt. A széntelepet, mely hazánk legBrenner-vasút, alpi pálya Ausztriában, Innsrégibb bányáinak egyike, már 1753 körül fedez- bruck és Bozen között, a legrövidebb összekötteték fel s 1760 óta bányásszák
a régi István-, tés Németország és Olaszország között. A B. a
Erzsébet- és Henrik-akna teljesen kimeríttetvén, cs. k. szab. déli vasúttársaság vonala hosszu1882 óta a Hermes- és Sopron -aknában folyik a sága 125 km. A Sillvölgyben halad és mintegy
bányászat nagy sikerrel ezeknek bányamértéke 725 m. magasságkülönbséget gyz le. ABrenner(1910) 493*2 ha„ a bányamunkások száma 760, a hágón lév legmagasabb pontja 1367 m. a tenger
;

;

;

;

;

;

széntermelés pedig átlag évi 750,000 q. Mködésben van 1 zártkutatmány (Hermes-akna), egy
száUító akna (Sopron-akna) és 1 légakna; a szén
9 km.-nyi hosszú rendes nyomtávú gzvasúton
szállíttatik a déli vasút Ágfalva állomásához. A
munkások részére 179 munkáslak, kórház, iskola,
2 fürd, gyógyszertár, bányatársláda és betegpénztár áll rendelkezésre. A bánya Sopron város
tulajdona s részvénytársulat bérli. B. tájképileg
szép vidékét a turisták is gyakran keresik fel, környékén mindenütt gondosan jelzett utak könnyítik a közlekedést. V.ö. Hamberger József, A brennbergi szénbánya monográfiája (Sopron 1885).
Brenne, mocsaras és egészségtelen vidék Franciaországban az Indre és Creuse között. A mocsarak területe közel 8000 ha. bennök sok a pióca.
Brenner, 1370 m. magas hágó Tirolban határul szolgál a Stubai- és Zillertali-Alpok és vízválasztóul a Sill és Eisack közt. A hágón van a
kis B.-tó es tle délre B.-bad (1. o.). A B. -hágón át
már a rómaiak idejében vezetett út; a középkorban rajta ment át a császárok útja. Mária Terézia
1772. új (18 km. hosszú) utat építtetett át rajta.
1867 aug. 17. végre megnyílt a vasút, amelyet
Etzel tervei szerint építettek és amely 22 (a leghosszabb 950 m.) alagúton visz át. Kereskedelmi
szempontból nagy fontossága van, mivel rajta
visz át a legrövidebb út Közép-Németországból
Olaszországba. V. ö. Penck. Der B. (a Zeitschrift
d. Österr. u. Deutschen Alpenvereins 1887).
Brenner Márton, ev. lelkész és orvosdoktor,
szül. Beszterczón,megf ordult a bécsi és baseli egyetemeken, 1542. a beszterczei káptalanhoz tartozó
Besenyn lelkész. Késbb hivataláról lemondotta
;

;

szine fölött. Innét az Eisack völgyében halad
Bozenig.
vonal 1864-tl 1867-ig épült és ez a
vasútépítés a nehéz hegyi vasútépítésnek iskolája

A

volt.

A

legnagyobb emelkedések 25«/oo-esek, a

legkisebb görbületi sugár 285 m. A vonal mentén
22 alagút van, összesen 5238 m. hosszban. Itt
épült az els forduló alagút, melyet késbb a Gotthard és az Albula vasutaknál oly
alkalmaztak. A B. építése mintegy 72 millió koronába
került. A vasút tervezje Etzel Károly volt, akinek Breunerbadban emléket emeltek.
Brenno (Blenio, Blegno), a Ticino baloldali
mellékfolyója, Tessin svájci kantonban két forráspatakból ered a Lukmanieren, illetleg Greinán, amelyek Olivone közelében egyesülnek és
B. néven a Val Blenión keresztül 20 km.-nyi utat
tesznek meg. Az áradások benne gyakoriak. A
B. Biascánál torkollik. Fhelye Malvaglia (1598
lak.), a Lukmanieri úton.
Brennus (kelta szó, a. m. fejedelem). 1. B., a
szenoni gallusok vezére, ki a rómaiakat az AUia
folyónál megverte (Kr. e. 390 júl. 16), két nap

srn

;

múlva Róma városába
tott,

hatolt,

melyet elpusztí-

de a Capitoliumot megvívni

nem

tudta.

Hosszabb ostrom után nagy tömeg arany váltságdíjért (melynek lemérésekor kardját is a mérleg
serpenyjébe dobta és a méltatlankodó rómaiaknak ggösen odakiáltotta «Vae victis)), vagyis
jaj a legyzötteknek) odahagyta a várost, de a
hiúságának hízelg római hagyomány szerint
M. Furius Camillus diktátor utolérte és meg:

—

2. B; gallus vezér, aki Kr. e. 279. nagy
sereggel Görögországba tört, de Delphi mellett
a monda szerint maga Apollón villámmal és

verte.

Brennus kardja

—
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meg szentélyét, s az ijedten me- tanára, de a (halhatatlansági dogma kihirdetése
nekülket egy görög sereg megverte, mire B. után önként lemondott és 1874. a bécsi egyetemen
©ngyilkos lett.
vállalt állást,melytól szintén önként megvált 1880.
Brennus kardja, 1. Brennus.
A metafizikában határozott teista,helye8li az evolúBrenta (ol.), bormérték Svájcban és Olaszor- ció tanát, de nem fogadja el a Darwin-féle hiposzágban Bergamóban 70-691., Luganoban 87*161., tézist. Munkái Über die mannigfache Bedentong
Milanóban 7555 1., Rómában 175 1., Svájcban .37*5 des Seienden nach Aristoteles (Freiburg 1862);
Die Psychologie des Aristotelee (Mainz 1867);
1., Veronában 7051 1.
Brenta (a rómaiak Medoacus major-a), jelenté- Psychologie vom empiri8chenStandpunkte(Leipzig
keny folyó É.-Olaszországban. A Caldonazzo-tó- 1874), melybl mindezideig csak az els kötet jeból, Trienrtl 13km.-reered,K.-nekDK.ésD.-nek lent meg de ez a töredékes munka is fontos mozdörgéssel védte

:

:

;

folyik Bassanonál kilép a sikságra és Velencétól
D.-re 90 km. -re a Brondolo-kikötóbe torkollik.
;

galmat indított és számít a lélektan történetében.
Azóta igen keveset ír Vom ürsprung sittlicher
:

Azeltt Fusinánál, Velence mellett szakadt az Erkenntniss (Leipzig 1889) Das Schlechte als
Adriai-tengerbe de gátakkal mesterségesen el- Qegenstand dichterischer Darstellung (u. o. 1892).
terelték. Hossza 170 km., amelybl 8 hajózható. Újabban ismét lélektani tanulmányokat tett
Brentai-AIpok, a Trienti-Alpokhoz tartozó közzé Das Genie (1892) Zur eherechtl. Frage in
hegycsoport Dél-Tirolban a Sarca- és Noce- völgy Oesterr. (1896); Meine letzten Wünsche für
közt az erózió következtében rendkívül meredek Oesterreich (1895).
és legmagasabb részeiben (Cima Tosa 3176 m.,
4. B., Lorenz, a badeni forradalom egyik vezérCima B. 3155 m.) örökös hó és glecserek takarják. férfla, szül. Mannheimban 1813 nov. 4., megh.
Legmélyebb horpadása a Bocca di B. (2bod m.). 1891 szept. 18. Chicagóban. Ügyvéd volt, 1846.
Brentai csata, a vezérek korabeli magyarok Mannheimban követnek választották, 1848. pedig
hadtani fölényének egjik legkiválóbb bizonysága. a nemzetgj^lés tagja lón. A köztársasági mozgaA 900. évben egy barangoló m^yar csapatot Be- lomtól (1848) távol tartotta magát, de védje volt
rengár olaszai az Addánál megszorítottak. A ma- Hecker és Struve-nek (1. o.) úgy a kamarában,
gyarok hadi cselekkel .békekövetségekkel egészen mint a sajtóban és az esküdtek eltt. Ez okból a
meg polgármesteri
a Brentáig csalták ket magukkal s ott alkalmas kormány nem ersítette
is elterepen szept. 24. megtámadták s teljesen meg- állásában. 1849 márc. a radikális párttal
verték a gondatlan és elbizakodott ellenséget. A hagyta a kamarát, máj. 14. pedig átvette, mint az
csata hadtani leírása és kritikája Salwnon-tÖÍ, Szá- országos bizottság feje, Baden kormányzását. Rözadok, 1876. 826—843. lap és Ványolós-tól, I. Be- \id id alatt a széls Struveval és pártjával összeütközésbe jött, s midn a bizottság Struve azon
rengár és a magyarok (Kolozsvár 1911).
javaslatát fogadta el, mely szerint a porosz
Brentano, 1. Bettina. 1. Amim.
okkupáló seregei való alkudozás hazaárulásnak
2. B: Clemens, német költ, szül. Ehrenbreitsteinben 1778 szept. 8., megh. 1842 júl. 28. tekintessék B. Schaffhausenba menekült. Itt írta
Aschaffenbnrgban. Szülei kereskednek szánták, manifesztumát, melyben volt pártját kíméletlenül
de hajlama az írói pályára vonzotta. Szertelen ka- ostorozta. 1850-ben Svájcból Amerikába költözött.
landos életet élt, bejárva Jenát, Frankfurtot, Mar- 1862. óta Chicagót képviselte Illinois törvényhozó
burgot, Heidelberget, Bukovinát, Csehországot, testületében. 1^72-ben visszatért Európába és mint
Bécset, Berlint stb. 1818-ban katolikussá lett. az Egyesült- Államok konzula Drezdában élt
Másával és az emberekkel meghasonolva, 1824-ig 1876-ig.
5. B., Lujo, német nemzetgazdász, B. 3. öocse,
aszkéta életet élt Dolmenben, hogy a sztigmatizált
Emmerieh Katalin apáca vízióit feljegyezgesse szül. Aschaffenbuigban 1844 dec. 18. A boroszlói,
(Lében der heilígen Jungfrau Maria. Nach der strassburgi, bécsi, lipcsei s végre a müncheni
Anna Katharina Emmerieh B^^trachtungen, 1852); egyetem tanára lett. B. fleg a munkáskérdéssel
késbb egészen megzavarodott. Eleinte Maria név foglalkozik, a munkásegyletek tanulmányozása
alatt írta Satiren und poet. Spiele, Gustav Wasa, cédából 1868. beutazta Angliát, útjának eredméGodwi oder das steineme Bild der Mutter cím nyét Die Arbeitei^den der Gegenwart (Leipzig
munkáit. Ezek eredeti és bizarr alkotások, vala- 1871—72, 2 köt.) c. mvében foglalta össze. Munmint Die lustigen Musikanten, Poncé de León c, kái közül megemlítendk még über das Verhaltszíndarabjai is. Nagy költi tehetség nyilatkozik niss von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur ArbeitsDie Gründung Prags c. dramatizált költeményé- leistung (2 kiad., u. o. 1893) Das Arbeit\erhált:

;

:

:

;

:

t

:

-;

:

;

ben (Pest 1815), de leginkább sikerültek apróbb niss gemassdem heutigen Recht(u.o. 1877); Die
novellái, különösen a Gescliichte vom braven Arbeiterversicherung gemSss der heutigen WirtKasperl und der schönen Annerl c. falusi törté- schaftsordnung (u. o. 1879); Der Arbeitervernete (1817) és népmeséi, fleg a rendkívül kedves sicherungszwang, seine Voraussetzungen und
Agrarpolitik (Stuttseine Folgen (Berlin (1881)
Gockel, Hinkel und Gackeleia (1^38). Összes
veit testvére B. Christian adta ki 9 kötetben gart 1897); Gesammelte Anfsátze (1899); Die
1852-55 válogatott mvei sokszor jelentek meg. Getreidezölle als Mittel gegen die Not der LandLesmaradandóbb érdeme, hogy Amim Áchimmal wirte (Berlin 1903) Die Entwiokelung der Wertkiadta Des Knaben Wunderhom c. nagy jelen- lehre (1908) ; The industrial organization of Gertség népdal-c-yüjteményt (1806—1808, 3 köt.). many (1908) ; Versuch einer Theorie der Bedürfnisse(1908); Die Arbeiterwohnungsfrage in d.
Róla nagyobb munkát írt (Diel 1877, 2 köt.).
Stadten (1909); Die Malthussche Lehre u. d. Be3. B., Franz, német filozófus, szül. Marienbergaz
ben 1838 jan. 26. Eleinte Würzbnrgban a filozófia völkenjngsbeweg. d. letzten Dez. (1909). B.

m-

;

;

:

:

726

Brentford

1885-iki bpesti gazdakongresszuson tartott eladásával a nóm.-osztr.-magyar vámegyesület esz-

—

Breslau-féle próba

2. J5., az ugyani ly nev tartomány és püspökség székhelye, az Oglio mellékfolyójának, a Mellának balpartja közelében, vasút mellett, (1901)
70,614 lak., igen jelentékeny vasiparral, különösen

méjéhez csatlakozott.
Brentford, város Middlesex angol grófságban,
a Themse és Bront összefolyásánál, amely utóbbi kés- és fegyverkészítéssel, gépgyártással, azona várost 2 részre osztja, vasút mellett, (i9io) kívül selyemfonással és kézmárú-készítéssel,
16,548 lak., jelentékeny szappangyártással, szesz- olaj-, br-, gyufa- és papírgyárakkal, selyem-, borflnomltókkal, fürószmalmokkal és sörgyártással, és kender kereskedéssel. B. rendesen épült város,
1642 nov. 12. I. Károly itt megverte az Bssex szép utcákkal, régi falai helyén szép sétahelyekkel. É-i részén meredekfalu sziklán még áll egy
vezérlete aiatt álló parlamenti sereget.
Brentwood (ejtsd —vud) v. Burntwood, Yároa erd (Falcone di Lombai'dia). Jelentékeny épületei
Bssex angol grófságban, 17 km.-nyire Chelms- az igen régi, szobrokkal díszített székesegyháza,
fordtól, (1910) 6923 lak., sörfözkkel, téglagyá- a VII. sz.-ból aLaRotonda, 83 m. magas kupolával a Szt. Afra templom, a velencei iskola els
rakkal, ló- és marhavásárokkal.
Brenz, a Dunának 60 km.-nyi hosszú mellék- mestereinek néhány képével az új székesegyház
folyója Württembergben, 501 m. magasban a értékes ereklyékkel a San Nazaro e Celso, TiKoeher forrása mellett ered és Bajorországban, zian néhány képével a Madonna dei Miracoli a
Lauingennél torkollik. Róla kapta nevét az ala- XVI. sz.-ból való Palazzo del municipio és vele
szemben az orlogiario és eltte az 1849. elesett
mannoknak mellette elterül Brenzgauja.
Brenz, Johann, sváb reformátor, szül. Weil- B.-iak emlékszobra az 1750. a Quirini kardinában a Svábföldön 1499 jún. 24., megh. 1579 szept. lis által alapított könyvtár épülete a XII. sz.-ból
11. Heidelbergben tanult, a reformációhoz csat- való Broletto, egykor a köztársasági hatóságok,
lakozott 8 1522. prédikátor lett Schwábisch-Hall- késbben a törvénynek háza a Martinengo-, Gamban. Jelentékeny eilentállást fejtett ki V.Károly bara-, Tosio-esaládok palotái, szép képgyjteméinterimjével szemben, minek következtében Stutt- nyekkel a Museo Patrio az 1820. kiásott Hergartba menekült. Itt préposttá lett 1554. Kate- cules-templom helyén, a környéken kiásott római
kizmusa Lutheré mellett az egyedüli, mely a né- régiségekkel és a 2 m. magas, Vietoria istenmet ev. egyházban maradandó becs volt a helvét nt ábrázoló éreszoborral. B. szülvárosa B.-i
reformátorokkal szemben volt a legtüzesebb vé- Arnoldnak, akinek 1882. szobrot emeltek, Moretto,
delmezje a szigorú lutheri iránynak. Nagy be- Romanino festknek. A bolognaihoz hasonló,
folyást gyakorolt, többek közt MeUus Péterre is. igen szép temetbe hármas ciprusfa-sor vezet.
Mvei összegyjtve 8 kötetben jelentek meg B. igen régi város; állítólag még a ceuomanok
(Tübingen 1576—1590). V. ö. Préssel, Anecdota alapították. A rómaiak Brixiának nevezték. 452.
Brentiana (Tübingen 1868). Bletírói Hartmann és Attila lerombolta, de csakhamar újra felépült. A
Jager, J. B. (Hamburg 1840, 2 köt.) utóbbi külön középkorban a lombard városok pártján állott s
a konstanzi békében Barbarossa elismerte fügis(Elberf.l862).
Brepliotropliium (gör.-lat.) a. m. lelencház. getlenségét. II. Frigyes hiába ostromolta. Ezzelino da Romano elfoglalta. Ezután még többBrera-palota, 1. MilanoBrescello (ejtsd breseiio), közs. Reggio neír Bmi- ször cserélt urat, 1378 aug.-ban Nagy Lajos
lie olasz tartomány Guastalla (ettl 12km.-nyire) királyunk hadai megszállották. 1428-ban a vej.-ban a Po jobbpartján, vasút mellett, (i9oo) 4470 lenceiek foglalták el. 1797-ben az Alpokon in:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

—

;

:

lak. Sansovinotól

ered

Hercules-szoborral. B. az

neni köztársaság részévé lett, 1815. az osztrákok
jutott. Az 1848-iki fölkelésben tevékeny részt vett már márciusban az osztrák csapatokat a maguk megadására kónyszerítette és
azután a Piemonthoz való csatlakozást sürgette.
A custozzai csata és Milano kapitulációja után
osztozott a többi lombard város sorsában. Midn
1849. a háború újra kitört, B. ismét az osztr. ellen
ütött táborban állott. A novarai csata után sem

ókorban Brixellum volt. 1427-ben a Bembotól ve- birtokába
zérelt velenceiek itt gyzték le Visconti Filippo
Mária milanói seregét.
Bresci (ejtsd: bresi), Goetano (Angelo), I. Um-

berto olasz király gyilkosa, Pratóban, Firenze
mellett született 1869 nov. 10. Parasztszülk gyermeke volt 8 1897. kivándorolt Amerikába, ahonnan, feleségét és fiát elhagyva, 1900. hazatért és
Monzában júl. 29. három pisztolylövéssel halálra
sebezte Umberto királyt. Élethossziglan tartó

;

akarván magát megadni, márc. 30 Haynau 3800
emberrel megtámadta, a hatalmában lev erdbl
fegyházbüntetésre Ítélték; börtönében 1901 máj. pedig hatalmasan bombáztatta.A lakosok, még a
23. felakasztotta magát.
nk is hsiesen küzdöttek ellene ápr. 2-ig. Haynau
Brescia (ejtsd: bressia), 1. tartomány Lombardia a lakosok életét ugyan nem bántotta, de 6 millió
olasz eompartimentóban, Sondrio, Bergamo, Cre- líra sarcot vetett ki rájuk és férfiakat és nket
mona, Mantova, Verona ós Tirol közt, 4798 km^ te- egyaránt megveretett ezért kapta a B.-i hiéna
rülettel és (1909) 573,973 lak. D.-i része sík, É.-i ré- nevet. B. 1859. Piemonthoz került. V. ö. Odorici,
szébe benyúlnak a Bergamoi-Alpok (Monté Gleno Storie Bresciaue (B. 1853—65, 11 köt.); ügoletti
2852 m.), az Adamellónak és a Trienti-Alpoknak A., B. (Bergamo 1910).
nyúlványai. Legfontosabb hágó a Tonal-hágó.
Bresciai Arnold, l. Arnold.
;

:

Vizei az Oglio, a Mellával és az Idro-tón átfolyó
Chiesevel, az Iseo- és Garda-tó. Sík része igen
termékeny, magasabb részeiben igen jó sajtot készítenek. Breno, B., Chiari, Salo és Verolanuova
járásokra oszlik.
:

Bresciai hiéna, 1. Haynau.
Breslau, 1. Boroszló.
Breslau-féle próba, azon alapszik, hogy halva
született magzat gyomrában kevés nyálka, beleiben epés nyálka és mekonium van s emiatt a

"^ "

Bressa
lekötött ée kimetszett

gyomor és

bél vízben alá-

merülnek, míg a méhen kívül élt és lélegzett magzat gyomrában és beleiben nyalka mellett leveg
is van s ezért ai4ok lekötés után kimetszette vízen
úsznak. Ezt a próbát az élveszülöttség megállapítására Breslau ajánlotta (1868) s azóta a többi
élveszülöttségi próbák mellett, azok kiegészítésére
használják. Támogatja a B. a tüdópróba pozitív
eredményét friss holttestek vizsgálatánál, ha eredménye pozitív és nemcsak a gyomor, hanem a
belek fels része is levegt tartalmaz aszerint,
hogy mily hosszú darabon tartalmaz a bél levegt, a méhenkívtüi élet idtartamának meghatározására is felhasználható. Az élveszülöttség
egyedüli bizonyítéka a gj'omor és bél levegtartalma, ha az újszülött friss holttestében a tüdpróba negatív.
Bressa, egyike a Shetland-szigeteknek (1. o.).
Bressanone, olasz neve Brixennek.
Bresse (ejtsd: bressa), Franciaországnak a Rhone,
Saöne és Ain közt fekv, 2— 300m. magas, dombos és mocsáros vidéke egykoron a Saöne balpartjára isátterjedt, egészen Franche-Comtéíg.Ez
a része B. Chalonnaíse volt. B. a középkorban
;

;

uralta. 1402— IHOl. Savoya
hg.-einek fennhatósága alatt állott. 1601. Károly

Baugé tulajdonosát

azt IV. Henriknek átengedni, aki Bugey-vel és Gex-vel együtt a francia
koronához csatolta. V. ö. Baux, Hist. de la réunion a la Francé des Pro\inces de B., Bugey et

Emánuel kényszerült

Gex (Bourg

1853).
(La-), város

—

Brestel

között, a tengernek a Penfeld-folyót fölvev, mélyen benyúló, kanyargós ágának mindkét partján,
(1906) 85,294 lak., jelentéktelen gyertya-, téglakészítéssel és halászattal. B. két részbl áll, a
tkpi B.-bl és Recou\Tanceból. A hadi kiköt
egyike a legszebbeknek Franciaországban, 2875
m. hosszú meredek sziklán álló, egy római castellum helyén épült vár, Cháteau ós az ebb'^n éptilt
fellegvár védi. Az elbbi trapéz alakú tornyai a
Cézár, Madeleine, Azenor, B. és az angol torony.
A fellegvárban óriási konyhák, börtönök, termek
stb. vannak. E várat még ellenség el nem foglalta.
A hadi kiköt mindkét partján épültek a nagy
tengerészkaszámya, a gabona- ée egyéb tárak,
kórházak és a 8—9000 munkást foglalkoztató
arzenál. A kereskedelmi kiköt a várostól D.-re
van 41 ha. a területe. A kikött védik még a
bejái'atnál lev Pointe Portric-on és Pointe des
:

:

;

;

Espagnols-onílev erdök, továbbá a kiköt egyéb
hegyfokán és szegélyein épült ersségek. A K.-en
fekv városrészben a Cours Dajot nevet visel
500 m. hosszú sétahely egjike a legszebbeknek
Franciaországban végein NeptunusésAmphitrite
;

gj'önyörú kilátást is njTijt szép
tér még a Place du Champ de Bataille. A Saínt
Louis templomot szép foltár ós Szerapiszból (Tri
poUszban) való négy ansk márványoszlop ékeaiti.
A két városrészt keskeny gyalí^oshld és ^nagyszobrai állanak

:

;

szer 28 m. magas,257 m. hosszú vashíd köti össze,
amelyet középen 106 m. hosszúságban meg lehet
nyitni az 53—53 m. hosszú részek forgatás által
:

Vosges francia départe- távolíttatnak el egjinástól 2 munkás 10 perc
Bresse
ment Remiremont arrodissementjában a Vologne alatt végzi el e munkát. B.-nek van hajóiskolája,
és Moselotte összefolyásánál, (1906) 5076 lak, me- csillagvizsgálója, városi, tengerészeti könyvtára,
színháza, írodahni és egyéb jótékony egyesülete.
chanikai szövszékekkel, haltenyésztéssel.
A beviteli forgalom ftárgyai angol szén, cement
Bressilet (növ.), 1. Comocladia.
Bresslau, Harry, német történetíró, szül. Dan- és juta, non'égiaí fa és jég, orosz kender és len,
nenbergben 1848 március 22. Magántanár, majd végül la-plataí gyapjú a kivitelé sajt vaj, tojás,
rendkí^•tllí tanár lett a berlini egj'etemen, 1890- zöldség, gjümölcsök és szardínia. B. New Yorkkal
ben pedig a strassburgi egyetemhez nevezték rendes hajó-, Cape Bretonnal pedig kábelösszeérkezik 1300
ki rendes tanárnak. Munkái Die Kanzlei Kaiser köttetésben van. A hajóforgalom
Konrads II. (Berlin 1869) Jahrbücher des Deut- hajó 224,834 t. tartalommal és távozik ugyanschen Reichs unter Kaiser Heinrich H. (Leipzig, annyi. A behozatal értéke kb. 45, a kivitelé 25
volt
3 köt) Jahrbücher des Deutschen Reichs unter millió frank. B. neve, bár a rómaiaknak is
Konrád II. (u. 0. 1879— 8i, 2 köt). Ó dolgozta ki benne erdjük, csak egy 874-iki okiratban fordul
a száU császárok korszakát a Sybel- és Sickel- el elször. A bretagnei hercegek 1239. szerezszámára. XÍV. Lajos Vauban
féle munkában Kaiserurkunden in Abbildungen ték meg a maguk
az angolok 1694. hiába os(11 füzet Berlin 1881—91): Kassettenbriefe der által megersíttette
Königin Maria Stuart (Hister. Taschenbuch 1882, tromolták. 1794-ben kikötjében Howe angol tenfrancia tengernagyot
V. (.. Századok 1884— 85»: Handbuch d. ürkunden- gernagy Villaret-Joyeuse
de la ville et do
lehre in Deutschland und Italien (I. k., 1889). A Mo- megverte. V. ö. Levi, Histoire
numenta Grermaniae (1. 0.) munkatársa, a Neues port de B. 1865—75., 5 köt
Brestac, adók. Szerem wa. rumai j.-ban, (1900)
Archív für áltere deutsche Gesch. szerkesztje.
Budjanovci.
Bressnire (ejtsd: bressaüir), arrondissement szék- 1128 horvát-szerb lak. u. p. és u. t.
Bresta£a, adók. Pozsoga vm. nov'skai j.-ban,
helye Deux-Se^Tes francia départementban,a Dolo
ós magyar lak. u. p. ós
partján, 64 km.-nyire Niorttól, (1906) 4^67 lak., (1900) 666 horvát-szerb
posztó- és kalapgyártással, gót templommal és u. t. Novska.
Brestel, Rudolf, ossMkk áUamférflú,8zül. Bécsesi' (XrV'. és XV. sz.-ból ered) kastély romjaiben
1816 május 16., megh. u. 0. 1881 márc. 4.
B.,
hosszú.
m.
homlokzata
700
amelynek
val,
volta bécsi csillagvizsgáló intézetnél, késbb
Segéd
volt
grófság
fontos
középkorban
a
a régi Segora,
Olmützben ée 1844. a mennyis^a Beaumont-család birtokában. 1793 okt. 11. Wes- a íízika tanára
egyetemen. 1848-ban mint a
termann itt gjzelmet aratott a királypártiakon. fcm tanára a bécsi
gj-ülés tagja a szabadeh-ü balpártiioz
Brest, adók. Zágráb \'m.-ben, (1900) 926 hor- birodalmi
csatlakozott* 1849-ben állásától megfosztották ós
vát-szerb lak. u. p. és n. t Petrinja.
szerezte kenyerét. 1856-ban a hitelBrest, járási székhely és igen fontos hadi ki- azóta tollával
alkalmazást 1861-ben beválaszFinistére francia départementban, két domb banknál nyert
;

:

;

:

:

:

;

;

:

:

;

;

—

;

köt

;
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Brestik

tóttá k az alsóausztriai tartománygyülésbe, 1864.
pedig a birodalmi gylésbe. 1868-ban elvállalta a

pénzügyminiszteri tárcát, azzal a feladattal, hogy
az államháztartás egyensúlyát helyreállítsa. Roppant takarékoskodása és a Bécsi erd tervezett
eladása azonban sok ellenséget szerzett neki s
1871 lemondott; de a parlamentben továbbra is
tevékeny maradt. Bár miniszterkedése fölött a
vélemények eltérk, puritán jelleme mocsoktalanul került ki a párttusából. Mint teljesen szegény

ember halt meg.
Brestik, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban,
680 horvát-szerb lak.; u. p. Maligradac,

(i9oo)

u.

t.

Glina.

Brestovac, 1. adók. Pozsega vm. pozsegai
898 horvát-szerb lak. u. p. Vilié selo,
u. t. Pozsega.
2. B., adók. és pol, k. Pozsega
vm. daruvári j.-ban, (i9oo) 1870 cseh, horvátszerb és magyar lak. u. p. Koncanica, u.t, Kon-

j.-ban, (1900)

;

—

;

—

Bretaernei

szemben, a Méné-Hornban érik el legnagyobb magasságukat (330 m.). DK.-en a Montagnes-Noireshoz a parttal egykezú hegysorok csatlakoznak.
A felsorolt hegységek B. belsejét félköralakban
övezik a félsziget belsejét K.-röl Ny.-nak húzódó
hegyek barázdálják. B bels hegytömegeket a lakosok Kein-Breisnek nevezik. B-ben a római idk
eltt nannetek, vénetek, osisinok, curiosolitok és
redonok laktak. Vercingetorix leveretése után
ezek is római uralom alá kerültek ós ekkor B.
Armorika Ny.-i részét alkotta. 409 körül azonban B. visszavívta függetlenségét és köztársaságokra oszlott. Lakói számát az angol-szászok
ell menekül britek megszaporították, akikrl
a félsziget azután mai nevét kapta. Klodvig hatalmát B.-ra is kiterjesztette, de lakói a merovingiak hatalmát csakhamar lerázták nyakukról.
799-ben B. ismét elvesztette függetlenségét,
Nagy Károly egy vezére frank iga alá hajtotta.
De Jámbor Lajos halála után függetlenségét
ismét visszavívta. Normandia hercegei sem voltak képesek B.-t hosszabb idre igájuk alá hajtani és így az saját grófjai alatt élt. 1170-beu IL
Henrik angol király fia lett B. urává. Gottfried
fiát Artúrt Földnélküli János megölette. Artúr
nvére Alice.FülöpÁgost cselszövényei következtében Manciére Péternek, Dreux grófjának (IV.
Lajos dédunokájának) vált nejévé 1213. Ennek
unokáját II. Jánost IV. Fülöp herceggé tette. II.
Ferencben 1488. a B.-i hercegek férfiága kihalt.
Örökösét Annát VIII. Károly és ennek halála után
XII. Lajos vette elfeleségül. B. azonban még most
is független maradt
csak midn Anna leánya,
Claude Angouléme hercegének, a késbbi I. Ferencnek nejévé lett, tudta a lovag király 1532.
B. rendéit ajándékokkal és ígéretekkel rábírni
arra, hogy a francia koronához csatlakozzanak,
fenntartásával régi szabadságaiknak ós kiváltságaiknak. Külön rendi gyléseit azonban megtartotta. A constituante végre B. különállásának
véget vetett, fölosztván azt a következ öt départementra Finistére, Cötes-du-Nord, Morbihan,
Loire -Inf éri eure ós lUe-et-Vilainere (1. 0.). B. a
francia forradalom alatt véres küzdelmeknek volt
;

canica-Zdenci.
Brestye (most Berestye), nagyk. Temes vm.
dettai j.-ban, (i9io) 1003 bolgár és német lak.
u. p. és u. t. Denta.
Breszt-Litovszk (lengyelül Brzesc-Liteivski),
els rangú vár, kerületi és püspöki székhely,
fontos vasúti csomópont, Grodno orosz kormányzóságban, a Bug és Mukaviec összefolyásánál, (1907)
51,800 lak., nagy dohánygyárakkal, br- és marhavásárokkal. Mint fontos vasúti gócpontot és a
Búgon való átkel-helyet az oroszok nagyon megersítették és körülötte három nagy ersséget
építettek. B. mellett 1794. Szuvorov a lengyel hadak fölött gyzedelmeskedett 1795 óta a város
orosz birtok.
Breszt - Litovszki - csatorna, 1. Király - csatorna.
Bresztovácz, község, 1. Aga és Beresztócz.
Bresztyenszky Béla, tihanyi apát, a M. Tud.
Akad. levelez tagja, szül. Németprónán (Nyitra
vm.) 1786 aug. 5., megh. a tihanyi kolostorban
1851 febr. 15. Munkái Lectiones academicae ex
mathesi adplicata in usum suorum auditorum
eonscriptae. Jaurini (Gyr 1819). Blementa arithmeticae generális seu algebráé (u. 0. 1824) Eleszínhelye. V. ö.
menta geometriáé et trigonometriáé planae
Lobineati, Histoire de B.
(u. 0. 1827)
Blementa matheseos purae in usum (Paris 1707) Courson, Histoire des peuples breacademiarum (Buda 1829—30, két rész). Fontos tons (u. 0. 1846) Gihonais, Succession chi'onomatematikai és fizikai munkásságát részletesen logiques des ducs de B. (Nantes 1723) Bulletin
mé\tQXidié\etís6}Bb,Maityasovszky Kasszián bencés de la Société archéologiques du Congrés breton
tanár (1909).
(Rennes) Dupuy, Histoire de la réunion de la B.
Bretagne (ejtsd: bretány), a La Manche és a nyilt á la Francé (Paris 1880); Joanne, B. (Paris);
Atlanti-óceán közt fekv félsziget, Franciaország Girard, La B. maritime (1889). Jífarím, Les proegykori tartományainak legnyugatibbja 33,888 verbes et contes de B. (Erlangen 1892) La Monkm2 területtel. Az É.-i és D.-i oldal közt a vízvá- naraye, Géogr. ancienue et historique de la B.
lasztó
a 150—200 m. magas B.-i-hegyek és (St. Brieux 1885) De la Borderie, Essai sur la
ezeknek folytatásai a 300 m. magas Menezi- géogr. féodale de la B. (Rennes 1889); u. a., Hishegyek, a Feubusquel és a Menebré nev hegyek, toire de B. (u. 0. 1896—1899, 3 köt.); Le Goffl:
amelyek az Aven, az Aulne mellékvizéignyúlnak. Ch., L'áme bretonne (Paris 1908, 2 köt.) Mollat
Itt kezddnek az Arréei- hegyek, amelyeknek ko- G., Etudes et documents sur l'hístoire de B. (Papár csúcsai 391 m. magasra emelkednek, azután ris 1907).
pedig a Saint-Mathieu-fokig ismét alacsonyodnak.
Bretagnei, breton v. hreyzard, kelta eredet
Az Arréei -hegyekhez a Nantes-Bresti csatorna lakossága Bretagnenak, amely nyelvéhez és si
által átszelt alacsony dombok fzik a Montagnes szokásaihoz a legnagyobb makacssággal ragaszNoirest, amelyek DNy.-nak húzódnak; a Steir kodik nagy részük ma is si nyelvén (armorikáforrásánál ketté ágaznak, Crozon és Douarnenez nul, mely a kelta nyelvcsaládnak kymriai ága)
félszigeteket takarják és ez utóbbinak öblével beszél. Általában ers és edzett népség, bátor
;

;

:

:

;
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;

;

;

;

;
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:
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;

;

;
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vakmer hajósok, egyébként földmíveés lótenyésztéssel fosrlalkoznak. Örege,
apraja, úr és szolga egy tálból eszik az els falat
"z úré. a családfé, azután következnek a férflsirjadék, a ferflszolgák és csak azután nyúl a
•álba a ház asszonya és a családhoz meg a szol-'áklioz tartozó fehérnép. Mindenüttaférílakjátszízák a fszerepet (templomban, ünnepélyeknél).
Lakásaik piszkosak. A B. köznép élele sanyarú,
szegényes, mindamellett vidám. Népköltészetük
rendkivtü gazdag és érdekes.
katonák,
léssel

:

-

Breton de los Herreros

yennet, Gauret, Gaeoognet, Angoalémet, Poltoat,
Saintonget, La Rochellot, Périgordt, Limogest,
Blgorret, Gauret, Calaist és Goinest, szabadon
bocsátásáért pedig 3000 aranyat Ígért; Eduárd
pedig a francia királyságra való igényérl ée

Normandiáról mondott le.
Bfetislav I. (ojtad: bruetissUT), cseb fejedelem (a
cseh Achilleus, 1035—1055); még herceg korában
1029. foglalta el Morvaországot, amelyet apja, Ulrik életében
kormányzott Mint fejedelem 1039.
legyzte Lengyelurszágot ée pártfogásába vette
Szár László flát, András (Endre) hero^iet, ki CsehBretagne! ló, 1. Francia l.
Bretagne! marha. A bretagnei félsziget sovány országban menedéket keresett Kevésbbié szerentalajú vidékén tenyésztik, színe fekete-tarka, test- csés volt in. Henrik német császár ellen, bár Aba
40. telén Alsó-Auszalkata kicsi, s a tehenek súlya csak 150—200 kg. Samu magyar király 1039
Évi tejhozama 1000, legfeljebb 1200 1. Testsúlyá- triában és Csehországban segítette. Végül azonhoz arónyltva jól tejel, s ezért nagyon kei*esik. ban B.-kén3rtelen volt 1041. Regensburgban hbéri
esküt tenni Henriknek, kit azután az elzött PéIgázásra nem való. Hizékonysága gyönge.
Bretannos v. Bretiatmos, Kelt atyja, a brit ter magyar király társaságában 1041. Aba Samn
ellen támogatott is. B. kérehnére lll. Henrik a
néptörzs mitikus öse.
Bretenil (ejtsd bretóiy), 1. város Eure francia Duna balpartján elfoglalt várakat András hercegdépartement Bvreux arrondissementjában, vasút nek adta át 1051-ben újra II. Henriket segítette
és egy tó mellett, amelybl az lton egy mellék- 1. András ellen és a Duna balpartját pusztította.
vize folyik ki, (1906) 1886 lak., vasércbányákkal, A B. által alkotott tör\ények késbb Morvaországban jelentek meg «Jura Conradi I.»
kohókkal. 1060-ban Hódító Vilmos alapította.
2. B.-sur-Noye, város Oise francia département címmel
Bretnig, közs. Bautzen szászországi ker. kapiClermont arrondissementjában, vasút és a Noye
mellett, (i906) 3075 lak., bór-, papir- és gazdasági tányság Kamenz j.-ban, a Röder partján, (i905)
gépgyártással, a VI. sz.-ban alapított Noti'e-Dame 2715 lak., vászonszövéssel és fehérítéssel.
Breton, 1. Bretagnei.
d'Auteuil apátság romjaival. Némelyek szerint
2. Pertuis
Breton. 1. Cupe B. Island (1. c).
Bratuspantium, a bellovacok fvárosa volt.
Bretetiil (ejtsd: bretsiy). 1. Gábriellé Emüie, 1. B. (ejtsd pertoi — 5—10 km. széles s mint^y 30
km. hosszan benyúló tengerszoros Franciaország
Chátelet.
Ny.-i partján (kb. 46" 20' é. sz. és lo 30' ny. h.
2. B.. Louis Auguste le Tonnelier. báró, fran-

—

:

—

—

:

),

alatt). Ile de Ré szigetét választja el Vendée démegh. Parisban 1807 nov. 2. Elbb a katonai majd partement partjaitól.
Breton (ejtsd bröton), Jrdes, francia feetö és író,
a diplomáciai pályán mködött. 1760-ban Pétervárott, késbb Stockholmban, Hollandiában, Ná- szül. Courriéresben 1827 máj. 1., megh. Parisban

cia államférfiú, szül. Preuillyben (Touraine) 1733-,

:

polyban és 1775. Bécsben volt követ. 1783-ban a
kiráhi ház miniszterévé nevezték ki, de az abszolút királyi hatalom buzgó védelmezése miatt
ly népszertlenné vált, hogy le kellett mondania.
Xecker elbocsátása után 1789 júl. 11. belépett a
reakcionárius minisztériumba, de ez már július
14. megbukott. B. erre Solothumba menekült,
1802. engedélyt nyert, hogy hazájába visszatérhessen.

Bret Harte, éezakamerikai

író,

1.

jával.

munkái Geschichte
hivatalos történetirója.
Máhrens (eddig 2 köt) Der Verteidigungskampf
Brünns gegen die Schweden 1645 (Brünn 1895,
Die
ez I. Rákóczy Györgyre vonatkozó munka)
Tatárén in Máhren (1897); Böhmen, Máhren und
Schlesien (a Hehnolt-féle Weltgesch. V. kötetében)
Lateinische Paláographie (Leipzig 1905): Das
máhrische Landesarchiv (Brünn 1908): Codex
:

:

:

Az

ú. n. pleinair v.

szabadvil^tású festéEls nagy diada-

szet egyik legkorábbi mvelje.
lát 1857. aratta Búzaszentelés

cím

párisi

Harte.

Brethel, Jacques, francia diplomata, 1. GrémonriUeBrethol2, Beríhdd, osztrák történetíró, szül.
1862 júl. 9. Freibergben, 1899 óta Morvaország

Fbb

1906JÚ1.5. Drolling tanítványa. Artois és Bretagne
polgárait és parasztjait ábrázolta mindennapi foglalkozásuk közepette, többnyire szabad ég alatt,
de ez egyszer raoti vamoknak nagy bájt és nemességet, néha nagyszabású stQt ad a képein átvonuló ílnom hangulattal és az alakok harmóniá-

képével, (a

Luxembours-raúzenmban). Ezenkívül ne-

vezetesebb festményei

:

Hazatér aratók

(1853);

Hazainduló kalászszednk (Musée de Luxembours) A eáldozó napot néz arató leányok (1865)
Burgonvaszedés ( 1868) Bretagnei moeónök(1870)
Szent Iván éjszakája (1875): Pacsirtadal (1885,
chicagói múzeum); Búcsú Kergontban (1891) stb.
Költeményeinek gyjteményes kiadása 1887. jelent meg Oeuvres poétiques c. alatt Nospeintres
du Siécie címmel könyvet írt a XIX. sa. franda
festészetérl. V. ö. Marius Vackon, Jules B. (Paris
;

1

:

1899).

Breton de

los Herreros,

Manud,

spanyol

drámaíró és költ, szül. Quelben (LogroBo tartodiplomaticus Moraviae (u. o. 1903).
nov. 8. MadBretigny, közs. Eure-et Loire francia départe- mányban) 1796 dec. 19., megh. 1873
örökös fótitkára.
mentban, 9 km.-nyire Chartrestól. Ismeretes a ridban mint a Spanyol Akadémia
korában beállt katonának s a
róla elnevezett békérl, amelyet 1360 máj. 8. Já- Egj-etemi hallgató
elveszte egyik szemét
nos francia király III. Eduárd angol királlyal kö- függetlenségi háborúban
újságírás terén, de neközigazgatás,
a
Mködött
GuAgent,
átengedte
elbbi
az
tött, s amelyben

Breton nyelv és irodalom
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vét romantikus vígjátékaival örökítette meg. Mint 1864 óta teológiai és íilozóflai felolvasásokat tarverselöt bámulatos készség és formaérzék jellemzi, tott 1807. pap lett Schneebergben, 1808. szupekedves, találó a humora is, de nagyobb mélység rintendens Annabergben, 1816. fszuperintendens
nélkül. Szatirikus verseiben kortársai f erdeségeit és f egyházi tanácsos Gothában. B. úgy az elméteszi nevetség tárgyává. Vígjátékaiban egyenes leti és tudományos, mint a gyakorlati teolóleszármazottja az arany korbeli Tirso de Moli- giát sikerrel mvelte s leghevesebben küznának és Moratinnek, de eredetiségének csorbí- dött az egyházi hitvallási kényszer ellen. Tudotása nélkül. Ö a XIX. sz. legtermékenyebb spa- mányos iratai közül a fbbek Lexicon manuale
nyol di'ámaírója, nem kevesebb, mint 175 verses graeco-latinum in libros N. Test. (3. kiad., Leipdarabot írt. Nevezetesebbek A Madrid mevuelvo zig 1840, 2 köt.) ÓB a Probabilia de evangelii et
Muérete y epistolarum Joliannis apostoli indole et origine
(1828) Marcela (1831) Elena (1834)
verás (1857) Ella es él. El pelo de la dehesa, La (u. 0. 1820). Dogmatikai álláspontját Handbuch
der Dogmatik der evangelischen lutherischen Kirescuela del matiimonio stb.
Breton nyelv és irodalom. A breton nyelv a che (4. kiad., u. 0. 1838, 2 köt.) mvében adja el.
kelta nyelvek (1. o.) brit ágának egyik sarjadéka, Önéletírása Gothában 1851. jelent meg.
Brett (ang.), hosszú, négyüléses luxus-kocsi,
mely a Kr. u. V. és VII. sz. közt Cornwallból az
armorikai félszigetre, vagyis a franciaországi hintófödéllel.
Brettannos, 1. Bretannos.
Bretagneba bevándorolt bretonokkal került az
Bretten, járási székhely Karlsruhe badeni keezen bevándorlóktól elnevezett (s alighanem már a
római foglatás eltt is kelta nyelv) területre. A rületben, a Saalbacli és vasút mellett, (1905) 5052
breton nyelvet már csak Finistére, Cötes-du-Nord lak., kik gépeket és pléhtárgyakat készítenek,
és Morbihan départementban beszéli 1.240,000 fával és marhákkal kereskednek; II. Frigyes
ember, de ezek közül V2 millió tud franciául is. pf alzi választó szobrával. B. Melanehton szülheTöbb dialektusra oszlik. A breton nyelv elrelát- lye, kinek 1864. szobrot emeltek 1903. pedig
hatólag lassanként ki fog teljesen halni, mint a egykori szülházának helyén monumentális Mecomwalli nyelv, dacára az ennek útját állani lanchton-házat építettek, melynek egy része Meigyekv breton irodalmi mozgalomnak, moly után- lanchton-múzeumul szolgál.
Brettes (ejtsd bret), Louis Joseph, vicomte de,
záson alapul. Önálló irodalmi élete különben az
armorikai keltaságnak a régebbi korokban sem francia utazó, szül. Limogesbeu. 1877— 83-ig bevolt, amennyiben középkori költészete is teljesen utazta Afrika északi és nyugati partvidékét és a
az angliai kelta bard-költészettel egy csapáson ha- déli Algériát. 1884-ben ós 1886— 89-ig expedíciót
ladt s ezzel egy tömegben tárgyalandó s legfel- vezetett a délamerikai Gran Chacóhoz, 1890—
jebb az a pár jelesebb bárd emelend ki, mint pl. 1891-ig Kolumbiában átkutatta a Sierra Nevada
Gweznon, Taliesin, Sulio, akik breton eredetek de Santa Marta nev hegységet. 1892— 96-ig a
lévén, angolországi pályatársaikkal versenyezve francia kereskedelmi minisztérium megbízásából
igyekeztek dicsséget szerezni szülföldjüknek. öt ízben beutazta Kolumbiát, elkészítette MagA régibb emlékek közül a legnevezetesebbek a daléna tartomány térképét ós antropológiai vizsXIII. ós XIV. sz.-ból való La vie de sainte Nonne gálatokat végzett. Els utazásait Mailat de BasL'Amérique inconnue, d'apres le
és Jézus c. misztériumok. Ez utóbbit La Ville- silan írta le
marqué adta ki (2. kiad., 1866). A többi kiadvány Journal de voyage de J. de B. (Paris 1895) c.
többnyire a még él néphagyományok egybegyj- vében.
Brettyelin, kisk. Hunyad vm dévai j.-ban, most
tésére szorítkozik, de e termékeket is a keresztény
középkor szelleme hatja át, az öskelta korszakból Törzsök (1. 0.).
Bretzenheim, közs. Rhein-Hessen hesseni tarnem tartalmaznak semmit. Breton népköltészeti
termékeket kiadtak La Villemarqué(Borzaz-Breiz, tomány mainzi járásában, vasút mellett, {i905)
breton népdalok fordítással, jegyzetekkel ós dal- 3925 lak., cip- és iakkgyárral, mkertészettel.
;

:

:

;

;

;

;

;

:

:

m-

:

lamokkal)

;

Luzel, Gwerzion Breiz-ízel

;

Contes

Bretzenheim (regéczi), régi német eredet csamely 1780. gróíi, 1789. német birodalmi hercegi rangot kapott. Német birtokait (B.-ot) a lune-

bretons Veillées bretonnes Soniou Breiz-Izel.
V. ö. a Mélusine c. folyóiratot és Mousse, La poésie

lád,

bretonne au XIX. siécle e. mvét (1895).
Bretschneider l.HeinrichGottfried von,némGt
szatirikus író, szül. Gerában 1763 márc. 6., megh.
Pilsen mellett 1810 nov. 1. 1776-ban kerületi fnök volt Verseezen (a Bánságban), 1778. a budai
egyetem könyvtárosa, azután a lembergi egyetetemen mködött. Többnyire anonim írásai közül
megemlítendk Eineentsetzliche Mordgeschichte
V. d. jungen Werther (1774) Almanach d. Heiligen
auf 1788 ós Georg Wallets Lében u. Sitten (Köln
1793). K. P. Linger mvét Denkwürdigkeiten
aus dem Lében der Hofrats von B. (1892) Ausztriá-

villei

;

;

békében elvesztette. Helyükbe Lindaut kapta
a Boden-tó mellett, ezt azonban 1803. a hajdani
Rákóczi-uradalomnak egy részeért (Sárospatak,
Regécz) becserélte. 1827-ben magyar indigenátust
kapott. Fiágon Alfonz hercegben halt ki 1863.
Breuci, régi pannóniai néptörzs, mely a Száva
mentén a mai Bród körül lakott.
Breuer (Brewer), 1. Lrinc, a XVII. sz.-ban
oly kiváló szerepet játszó lcsei nyomdának megteremtje. A nyomdászat mesterségét Schultz Dániel (szintén lcsei nyomdász) mhelyében sajátította el. Önálló nyomdáját 1623 nyitotta meg,
melyet 1641. már görög betkkel is felszerelt
ban elkobozták.
(v. ö. Medgyesi Pálnak ugyanazon évben megje2. B., Kari Gottliéb, német protestáns teológus, szül. Gersdorfban a szász Érchegység- lent Praxis pietatisát). Nagyobb nyomtatványai az
beu 1776., megh. Gothában 1848 jan. 22. Lipcsé- 1627. megjelent Az Nagy Sándornak Histormi
ben teológiát tanult. A wittenbergi egyetemen majd az 1634. megjelent Evangeliomok és Epis:

;

:

:

:

;;

—

Breuer
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adta ki 1664-ig. vagyis (liihetóleg) haláa Xeubaith János által szerkesztett (Uj és ó)
Lö^i Calendarium-okat is. Halála után fla, B.
Sámuel vette át a nyomdát, melyhez az új bet-

Breusing, Friedrich August Artúr. szül. 1816
8. Osnabrückben, megh. 1892 szept. 28-án
Brémában. Kiváló hajózási író, ki a hajózástan
fejlesztését úgy gyakorlatilag, mint a brémai ha-

ket külföldról szülvárosába visszatért

józási iskola igazgatója,mlut

tolak.
láig,

nev

test^'é^e

(Wittenbergben tanult,

Munkái

lett orvos.

:

De

De

vita hominis,

János

1664-ben
ictero

Ez idtl kezdve a lcsei
uyomda hazánk legkedveltebb nyomdái közé tartozott, mert mint Melzer (Biographien berühmter
Zipser cím munkájában) állítja, B. nyomdáját
csin tekintetében a németek és hollandiak még
csak meg sem közelítették. Sámuel halála után
flavo stb.) szerezte be.

1699. neje Zsófia vette át a nyomda vezetését,
majd 1705. gyermekei, B. Sámuel örökösei nényomda hazánk nyomven. A 100 éven át
dászatának történetében vezérszerepet játszott,
s így Lrinc mesterre, valamint fiaira méltán
büszke lehet a Szepessóg.
2. B. Szilárd József, szül. 1863. Gölniczbányán.
A megyetem elvégzése után a fvárosi hivatásos ttizoltóság tisztje lett, szervezte több vidéki
város tzoltóságát, elkészítette gyakorlati szabályzatukat. Kezdeményezésére alakult a budapesti
tzoltó testületek szövetsége, meljTiek alelnöke
egyszersmind ftitkára a Magj^ai- Országos Tzoltó Szövetségnek. 1890— 1900-ig szerkesztette

mköd

Markusovszky Bélával a TüzrendészetiLapok-at:
nmukatársa volt a Tzoltó Közlöny-nek és az
Illustrierte Feuerwehr-Zeitung-nak. 1888— 91-ig
szeTkeszxette síTüzoltók zsebkönyvét, 1893. a Tzoltó tisztek zsebnaptárát. Az állami középipariskolában és a közigazgatási tanfolyamon a tzrendészetet adja el. Önállóan megjelent irodalmi
mujjkái:
szivattyú s annak kezelése {I88)
Vizoltó útmutatások, községi elöljárók részére

A

1891—92, magyar és német nyelven);

A

mászó.

egyéb eszközök s azok kezelése
tzoltás és tzrendészet kézikönyve

,nentö, bontó s

1892):
(1894);
(1902)

;

A

Atzoltás szabályai{190i); Tzrendészet
Csendri tzrendészet (1908). E Lexikon-

nak

is munkatársa.
Breuer. Péter, német szobrász, szül. Kölnben
1858 máj. 19. Münchenben és Berlinben tanult.
Nag>' mvei közül, melyek Begas Reinhold hatását árulják el, kiemelendk a következ emlékmüvek: Bismarcké Boroszlóban (1899); III. Friírves császáré Kölnben (1899) ;I. Vilmos császáré
Halléban (1901, Sclmiitz Brúnóval együtt); a
memoli nemzeti emlék (1906). Krisztus, a gyermekek barátja c. nagy már\'ánycsoportja 1902. a
bxmzlaui árvaház eltt állíttatott föl.
Breughel, németalföldi festöcsalád, 1. Bruegel.
Breunnerit (ásv.), (Mg,Fe) C0» a magnezit és
sziderit között alkot átmenetet. Ide tartozik a
mezitiu 2 MirCOj+ FeCO,, a pisztomezit

MgCO, H- FeCO,

mveivel elméletileg

nagyban elmozdította.

Breve,

litterae breves (lat., ol. brevis), neve
óta a kevéebbé ünnepélyes formájú pápai
leiratoknak, amelyeket a Secretaria brevium állít
ki latin nyelven.Velin papíron (fehér pergament)
közöns^es írásban állítják ki,élénapápanevévei
és üdvözl szavaival (pl. Pius X. Dilecte ílli, Salutem et Apostolicam benedictionem) v. csak egyszeren In perpetuam rei memóriám. A befejezée
így hangzik Dátum Romae, apud S. Petrum sub
Ánuulo Piscatoris die(polg. idszámítással) Pontificatus Nostri Anno
A B.-k bíbornok titkárának sajátkez aláírása és a halászgyúrnek
(annulus piscatoris) vörös száraz pecsétje (fejedelmeknél vörös viaszba nyomva) bizonyítja aB.
hitelességét. A még egyszerbb pápai levelek
(litterae apostolicaeaimplices) brevetti névvel bírnak.
B. de eligibüitate vagy B. digibüitaiis,
oly pápai B., mely által vm. személyt kisebb
kánonjogi akadályok alól felmentenek, hogy oly
egj'házi hívatak'a legj'enmegválasztható,amel>Te
e fölmentvény hiányában nem volna megválasztható.
B. extra tempóra, oly pápai B., amely
a püspököt felhatalmazza arra, hogy az eg\'házi
rendek fokozatait a tör\'énye8en megállapított napokon kí\1U is feladhassa. Magyarország püspökei
öt évenkint kapnak erre felhatalmazást, 1. Extra

a XV.

sz.

:

:

—

—

tempóra.

Breve extra tempóra,

1.

Breve és Extra

tempóra.

Brévent

(ejtsd

:

breváS),

hegy,

1.

Chamonix.

bref a. m. rövid szóból), ^yszerübb, ünnepélyes formaságok (nagy pecsét
stb.) elhagj'ásával kiadott okirat, fkép egyesek
részére adott kiváltságlevél. Ducs á B. azok a
hercegek, akik csak saját személyükre kaptak át
nem örökl hercegi címet területadományozás
nélkül. B. de joyeux avénement, az els meg-

Brevet (franc, a

üresed egyházi javadalomra várományt

bizto-

B.-nek nevezték a katonai rangot
adományozó okiratot is (mint nálunk korábban a
tiszti pátens). B. de capacüé képesító bizonyítvány. Ade en B.,& francia jogban az eredeti
megrzése nélkül a feleknek kiadott, végre nem
hajtható, kisebb fontosságú közjegyzi okirat
B. d'invention. vagy egyszeren B., szabadalomsító

okirat.

:

levél.

Bréveté(franc.)a m. szabadalmazás. Franciaországban a szabadalmazott tárgyak B. S. G. D.
G. betkkel vannak ellát>a, a. m. B.sans garantie
du gouvernement (szabadalmazva a kormány garanciája nélkül).

Breunok, breones v. briones, régi éezaktiroli
nép, amely a mai Brenner körül lakott.
Breusch (franc. Bruche), folyó Elszáazban,
ClimonttólÉ.-ra a Vosges-láncban a Weinbergen
ered és 70 km. hosszú folyás után 3 km.-re Strassburg fölött az Ilibe torkollik. Az 1681. Vauban
tervei szerint épített 20 km. hosszú B.-csatoma az
ösyanily ne\'ú folyó mellett vezet el
fa- és köszállításra használják.

márc.

:

különösen

Brevetti,

l.

Breve.

Breviárium (lat) v. Summarium,&-ni. rövid
áttekintése valaminek, kivonat valamely nagyobb

—

müböl.
B. Augusti, melyet a késbbi római
császárok alatt B. Imperii néven folytattak, a had8er^?rl, a bevételekrl szóló feljegyzéseket tartalmaz.
B. Alaricianum, (vagy Lex romána
Visigothorum), azoknak a rendeletekn* gyjteménye, melyeket II. Alarik király 506. a nyugati

—

—

;;:;

;

Breymann
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Brevlclt

gót birodalomban élö rómaiak számára kibocsá-

ma

(magyarul
zsolozsmáskönyv). A római kat. papság imádságos
könyvének neve, amely az évnek négy szakára,
ill. minden napjára tartalmazza azokat az imádságokat, zsoltárokat, himnuszokat, a bibliából,
szent atyák irataiból és a szentek életébl vett
részleteket, melyeket minden fölszentelt pap a
halálos bnnek, a javadalommal biró lelkészek
pedig azonfelül jövedelmük egy része elvesztésének terhe alatt elvégezni tartoznak. A szerzeteseknek többnyire ktllön B,-nk van. V. ö. Baumer,
B. eoctraGeschichte des B. (1895, Paris 1905).
vagantium, Bernát páviai prépost egyházjogi forrásgyjteménye, melyet késbb Compilatio prímának neveztek. Célja volt Gratianus (1. o.) dekrétumát kiegészíteni az abban nem foglalt zsinati
határozatok, töredelmezési kánonok, s fleg pápai
ügylevelek, leiratok összegyjtése által, amelyeket extravaganteseknek neveztek.
Brevicit (ásv.), natrolitféleség Brevig vidékérl.
Brevier (ejtsd: brivir), az angol nyomdákban a
mi petit betünemünkhöz hasonló betli neve. Nevét onnan vette, hogy Plantin antwerpeni nyomdász elször használta a római breviárium nyomásához.
Brevik, kikötváros Norvégiában, Krisztiániától 128 km.-re, a Langesund partján, vasút mellett, (1910) 2151 lak., vasérckivitellel.
Brevilíngaía (lat.), a gyíkok egyik alrendje,
hosszura nyúlt, néha kígyóforma testtel. L.
Gyíkok.
Breviloquentia (v. breviloquium lat., gör.
brachilogia) a. m. rövid kifejezés, szófukarság.
Brevi manu (lat. rövid kézzel), röviden, for-

perjelség.
épült újra.

tott.

— B. romanum vagy Uturgicvm

—

a belle rajzott braunaui kolostorhoz tartozó

A mai

Brewster (ejtsd

kolostor és

templom 1701—36.

bruszter),i)af t(í, sir, angol fizikus,
Sedburghban(Eoxburgshire), Skóciában,1781
dec. ll.,megh.Allerly-House-ban (Melrose mellett)
1868. febr. 10. Kezdetben teol.-val foglalkozott,aztán ügyvéd volt.végül a st.-andrews-i egyetemen a
fizika tanára. 1859.az edinburghi egyetem kancellárjává választották. Az,ö kezdeményezésére jött
létre 1831. Yorkban a természetvizsgálók vándorgyíUése, melybl a « British Association for the Advancement of Science » keletkezett. Jameson-nal
együttl819. alapította az Edinburgh Philosophical
Journal c. folyóiratot, melybl késbb az Edinburgh Journal of Science vált. ó szerkesztette az
Edinburgh Encyclopaedia cím tudományos enciklopédiát (18 köt. Edinb. 1810— .30), melyben
különösen a fénytanra vonatkozó cikkeket írta.
Tudományos vizsgálatai fleg a fénytanra vonatkoznak (B.-féle törvény 1. Poláros-fény), ö a
kaleidoszkóp és a dioptrikus sztereoszkóp feltalálója. A gázok abszorpció-spektrumának és
a fiuoreszcencia-tüneményeknek egyik felfedezje. Miivel: Letters on natural magic (London 1831); Treatise on optics (London 1832);
Life of Sir Isaac Newton (London 1832, 2 kötet),
bvítve a következ címmel Memoirs of the lif e,
writings and discoveries of Sir Isaac Newton
(London 1855) The Martyrs of science on the
:

szül.

:

;

Tycho Brahe and Kepler (Edinburg 1841); Treatise onmicroscope (London 1837)
lives of Galileo,

The stereoscope

(u.

o.

1856)

;

The kaleidoscope

(Edinburgh 1818). Életrajza Home life of Sir Dávid B. (3. kiad. Edinburgh 1881) címmel jelent meg
leánya tollából.
maságok nélkül.
Brewster (ejtsd: bruszter) -f éle sztereoszkóp v.
tradítío, 1. Átadás.
Brevi
Brevípennes (áiiat) a. m. rövidszárnyuak prizmás sztereoszkóp, 1. Sztereoszkóp.
Brewsterit (ásv.), ritka zeolit és pedig víztarrégebben a futómadarak (Cursores) megjelölétalmú stroncium- és bárium-aluminium-szilikát.
sére használták.
Sárgás V. színtelen fényes egy hajlású apró oszloBrevis, 1. Menzurális zeneBrevltatis cansa (latin) a. m. rövidség pos kristályokban Skócia (Strontian) ós Irland
(Riesendamm) a lelhelye. Brewster angol fizikus
okáért.
Breviter (lat.) a. m. röviden, kevés szóval, tiszteletére nevezte el Brooke (1825).
Breyell, közs. Düsseldorf porosz kerület Kemrövid id alatt.
Brewer (ejtsd bruer), város Maine amerikai ál- pen járásában, vasút mellett, (1905) 5836 lak., selam Panobscot countyjában, a Panobscot partján, lyemszövéssel, br- és sörgyárral.
Breymann, Hermann, német filológus, szül.
Bangorral szemközt, amelyneff külvárosa, (i9oo)
1843 júl. 3. Okerben, megh. 1910 szept. 6. Mün4835 lak.
chenben. Tanulmányait Göttingenben, Bonnban,
Brewer Lrinc, 1. Breuer.
Brewer (ejtsd brúr), John SJwrren, angol tör- Marburgban és Parisban végezte, majd 1867
ténetíró, szül. Norwichben 1810., megh. 1879 febr. 75-ig Manchesterben és Londonban tartózkodott.
16. Oxfordban tanult, s 1841. a londoni King's 1875-ben Münchenben a francia és angol nyelv
College tanára lett. 1877-ben lemondott tanszéké- ny, r. egyetemi tanára lett, 1895 óta haláláig u. 0.
rl és Toppesfleldben (Bssex) foglalt el lelkészi a román filológia tanszékét töltötte be. Legjeleállást, hol élte végéig tanulmányaival foglalkozott. sebb müvei: Les deux livres des Macchabées
Munkái Calendar of letters and state-papers, fo- (1868) La dime de pénitance (1874) OnProven^al
literature in old and in modern times (1875) Marreign and domestic, of the reign of Henry VIII.
Thereign of Henry VHI. (Gardnerrel együtt 1884); low's Dr. Faustus (1889); Diez, sein Lében u.
seine Werke (1878). Több francia grammatikát
Calendar of the Carew papers (1867- 73, 6 köt.)
Monumenta Franciscana (1858); English Studies írt német és angol nyelven, melyek gyorsan elterjedtek. Pedagógiai dolgozatai közül kiemelenor Bssays (London 1881).
Bíewnow (ejtsd: bzsnof), cseh falu a smichovi ke- dök: Sprachwissenschaft und neuere Sprachen
rületben 2 km.-nyire a Hradsintól (Prága), 7766 (1876) továbbá Bearing of the study of modern
cseh lakos. Itt alapították 993. Szt. Adalbert és languages on education at large (1872) Die Lehre
vom französichen Verbum (1882) Über LautphyII. Boleszláv herceg az els cseh bencésapátságot
;

manu

:

:

:

:

;

;

;

;

:

;

:

:
;

-

Breyn.
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Die neusprachliche ReformlitteBre^e, 1. adók. Belovár-Körös vm. cazmai
és 1894— 1898 (Leipzig 1895 és j.-ban, (1900) 796 horvát-szerb és cseh lak.
u. p.
Die phonetisohe Literatur 1876—1895 és u. t. Dubrava.
2. B., adók. Zágráb wl stu(1897). B. alapította meg a Münchener Beitrage bicai j.-ban, (isoo) 838 horvát-szerb lak.; u. p.
zur romanischen und englischen Philologie c. tu- Stubica gomja, u. t. Stubica.
3. B., adók. Vádományos gjTijteményes vállalatot.
rasd \Tn. klanjeci j.-ban, (i9oo) 1305 horvát-szerb
siologie (1884)

ratur
1900)

;

1876— 1893

;

—

;

—

Breyn., állatneveknél Breyne Johann Philipp
orvos nevének rövidítése (szül. Danzigban 1680.,
megh.

lak.

;

u. p.

Tuhelj, u.

t.

Klanjec.

BreznayBe/a,kat teológus, egj'etemi tanár,szüL
Barkán 1844 febr. 10. Tanult Kassán, Egerben és
1866 Rozsnyón, Nagyszombatban, Bécsben. 1866. pappá

u. 0. 1764).

Breysig, Rurt. német történetíró, szül.
júl. 5. Posenban, 1896 óta rk. egj'et. tanár. Munkái: Geschichte der Brandenburgischen Finanzen
von 1640—89 (Leipzig 1895, I.): Kulturgeseh.
der Neuzeit (2 köt., 1900—901) ; ürkunden und
Aktén zur Gesch. des Kurfürsten Friedrich Wil-

helm von Brandenburg (15. és 16.
18^ és 1899) Der Stufenbau und

szentelték. 1870. hiltudori oklevelet nyert, ugyan-

abban az évben a budapesti központi papnevel intézethez tanulmányi felügyelóvésaz egyetemhittudományi karához tanárhelyettessé nevezték ki.
1876. a budapesti tudományegyetemen a keresz-

tény erkölcstan nyilvános rendes tanára lett;
1879. a hittani kar dékánja, 1892—93. az egyetem
der Weltgeschichte (1905) Die Entstehung des rektora volt. 1911-ben az udvari tanácsosi címet
Gottesgedankens und der Heilbringer (Berlin kapta. Munkái Világos jog, kétest örvény. Mi itt
1905).
a teend? (Budapest 1880); Anecdotorum Petri
Breza (most Berze). kisk. Árva vm. námesztói cardinalis Pázmány specimina duo (u. o. 1885)
j.-ban, (i9to) 959 tót lak., postahivatal, u, t. Ná- Keresztény hitegység, nemzetiség és hazafiság
mesztó.
Magyarországban (u. o. 1885) stb. 1878— 1905-ig
Brezanóczy Áddm, jogtudós, szül, Jolsván szerkesztette a Religiót.
(Gömör) 1751., megh. Pesten 1832. Kassai, poBreznica, adók. Várasd vm. novimaroíl j.-ban,
zsonyi akadémiai, majd pesti egyetemi tanár lett. (1900) 1637 horvát-szerb lak., postahivatal ; u. t.
1822. 1. Ferenc királytól nemességet nyert. Fö- Novi-Marof.
Breznica djakovacka, adók. Vereze vm.
munkái Explanatio juris naturae (1795) ExplaJus patraei diakovári j.-bao, (i9oo) 166 horvát-szerb és manatio juris naturae politici (1796)
(1806—07, négy kötetben); Institutiones juris gyar lak.; u. p. Levanska város, u. t. Diakovár.
'
Breznica njemacka, adók. Vereze ^^n. naccclesiastici (1817—18).
siczi j.-ban, (1900) 585 német lak.; vasúti áUomás,
Brézele, 1. Púroszok.
Brezest, kisk. Torda-Aranyos vm.-ben, 1. Ber- táNiróhivatal, u. p. Nasice.
Breznik, adók. Zágráb vm. károljrvárosi j.-ban,
zesd.
Brezik, adók. Lika-Korbava vm. gospici j.-ban, (1900) 154 horvát-szerb lak. u. p. Jaskovo, u. t.
Károly\'áros.
u. p. és u. t. Medak.
(1900J 331 horvát-szerb lak.
Bf eznitz (csehül Breznicek város CsehországBrezilian, serd Bretagneban, melyhez számos monda fzdik s mely a középkori eposzok- ban, Blatna ker. kapitányságban, vasút mellett,
ban, nevezetesen a «Par8Íval»-ban, mint az (1900) 2450 lak., a Pálffy grófok tulajdonát tev
Artus-rege csodáinak színhelye nagy szerepet kastéllyal és ebben nagy könyvtárral.
Brezno, adók. Varaisd vm. pregradai j.-ban,
játszik.
(1900) 1108 horvát-szerb lak.; u. p. Hum na Sntli.
Bfezina (ejtsd b«seaina), Ottokár, cseh költ
szül. Pocátekben u. t. Desinic.
iirazi néven Jebavy Václav
Breznóbánya (Bries). rendezett tanácsú város
1868 szept. 13., polgári iskolai tanító Jarmeritzben, Morvaországban. Tökéletes technikával írt sz. kir. város címmel, Zólyom vármegjében, a
Garam völgyében, (1910) 512 házzal és 4162 lak.
misztikus verseit több kötetben gyjtötte össze
Titokzatos távolságok (Tajemné dálkj', Prága (közte 406 magyar, 112 né1895, 2. kiad. 1908); Hajnalhasadáí: njTigaton met és 3361 tót); feleke(S\itaní na západé, u. o. 1^) A sarkoktól fúvó zetre nézve 1657 róm. kat.,
2092 ág. evang. és 172
szelek (Vétry od polü, u. o. 1897, 2. kiad. 1906)
A templom építmesterei (Staviteié chramu, u. o. izraelita; van szolgabírói
hivatala, járásbirtteága,
1899.2. kiad. 1908, megjelent német fordításban
A források telekkönyve, adóhivatala,
is). Egy essaygyüjteményt is adott ki
csendórrse, közjegyzje,
zenéje (Hudba pramenú, Prága 190.3).
Brezine, 1. adók. Belovár-Körös vm. belovári áll. polg. fiú- ós leányiskoj.-ban, (1900), 783 hoi-vát-szerb lak.; u. p. és u. t. lája, takarékpénztára, hi2. B., adók. Pozsega vm. telegylete és önsegélyzSveti-Ivan-Zabno.
pakráczi j.-ban, (i9oo) 595 horvát-szerb lak. ; u. p. egylete, állami földmlves
mintagazdaság, többféle
Lipik, u. t. Kukunjevac.
Bresnóbánya cíaere.
Brenni (Brzezini), kerületi székhely Pjotrkov ^ylet és ipartársnlat,
orosz kormányzóságban, a Mrozsica forrásainál, gyógyszertár. Lakói iparral (kádár- és szücsipar), marhakereskedéssel és
(1897) 7669 lak', posztószövéssel és brgyártással,
tenyésztéssel foglalkoznak s nag>' mennyiségben
az Oginszki-család kastélyával
Brezizok, régi szláv töi-zs. amely FV. Kon- készítenek juhtúrót (brinza), mely jelentékeny
csizmastantin császár idejében a Balkán-félszigeten ra- kereskedelmi cikk. Nagy számmal vannak
diák is van továbbá müvirággjár r. t A városbolt s utóbb Makedóniában telepedett le.
;

köt.,

Berlin

die Gesetze

;

:

;

:

:

;

;

:

—

—

;

:

—

;

;;

:

734

Brézó

nak 6900 ha. terület erdöbirtoka van, melynek
fájával (lúe- és jegenyefeny) jelentékeny kereskedést folytat. B. állomása a zólyombrézó-tiszolezi Abt-féle kombinált rendszer fogaskerek
vasútnak és a B.-vereski vonalnak van postaés táviróhivatala és telefonállomása. A város
;

határában
féle bikási

lev vashámor és huta a Prihradnyvasbányamhöz tartozik (1. Bikás). B.

régi városi szabadságait I. Lajos királytól nyerte
1380., utóbb Zsigmond 140é., Albert 1439., Mátyás
1488. megersítette és kibvítette azokat. 1428.
Borbála királynénak engedték át, 1441. Gergely

korbaviai gróf tulajdona lett. 1650-ben III. Ferdinánd sz. kir. várossá emelte.
Brézó, 1. Zólyomhrézó és Bimabrézó.
Brezonfalva (most Bársony falva), kisk.
Krassó- Szörény vm. oraviczai j.-ban, (1910) 386
oláh és német lak. u. p. Kakova, u. t. Klopodia.
Brezova (most Bérez), nagyk. Nyitra vmegye
miavai j.-ban, {1900) 1095 házzal és 4832, többnyire
tót lak. felekezetre nézve nagyrészt ág. evang.)
vasúti állomás, posta- és táviróhivataUal, jelentékeny gyapjumosó vállalattal és timáriparral
az itteni vargák nagy mennyiségben dolgoznak
fel juhböröket s abból fehér és barna bélésbrt
;

;

—

Briand

felügyeljévé lett. 1883. a román kormány meghívására Bukarestbe ment,hogy nemcsak afóváros
védelmezésére ersített tábort építsen, hanem az
erdélyi határt is megersítse. Az els feladattal
fényesen elkészült, de a másikat nem oldhatta
meg, mert a belga kormány öt a magyar kormány
felszólítására haza hivta. Számos egyéb külföldi
állam is kért tle tanácsot, így Svájc, Törökország, Bulgária stb. A szultán kérelmére 1892 szén
a üardanellákat és a Boszporusz erdítményeit
vizsgálta meg, hogy ezeket (és Konstantinápolyt
is) a szárazföld fell jöv támadás ellen biztosítsa. A katonai erödítészet körébe vágó számos
közül a legnevezetesebbek: La fortiflcation á fossés secs (Brüxelles 1872 és 1883, két
köt., atlasszal); Études sur la fortiflcation des
La fortiflcation du champ
capitales (u. 0. 1874)
de bataille (1878); Manuel des fortiflcationsde campagne (1878) La fortiflcation du temps présent
(1885); Progrés de la défense des états de la fortiflcation permanente depuis Vauban (1898).
Brianchon-féle tétel. Ezt Brianchon Charles

mve

;

;

Julién francia tüzértiszt (szül. 1783. Sóvresben,
Application
de la théorie des transversales. Paris 1818), a
polárreciprocitás segítségével vezette le a Pascalállítanak el.
Brezovac, adók. Belovár-Körös vm. belovári féle tételbl (1. 0.) és elször közölte a Journal
j.-ban, (1900)365 horvát-szerb és német lak. u. p. de l'Éeole polytechnique 1806. XIII. füz. megjelent Sur les Sm*faces eourbes de second degré
és u. t. Belovár.
Brezovacki Titus, horvát drámaíró, született cím értekezésében a 39-ik lapon. A tétel ez:
Zágrábban 1760., meghalt u. 0. 1805 október Valamely kúpszelet köré írt minden hatszögben
Sveti Alexij, komédia a szemközt fekv csúcspontpárokat összeköt
28. Pálos pap. Munkái
ponton megy
(Zágráb 1786, szt. Elek, komédia); Matthiash három átló egy és ugyanazon

megh. 1864. Versaillesban,

fmve

;

:

B

Grabantziash diák. u, 0. 1804., Garabonciás diák)
Lyubomirovich ili priatel pravi (u. 0. 1821, Az
igaz barát) Diogenesh ili szluga dveh zgubljeneh
bratov (u. 0. 1823, Diogenes vagy két elvesztett
;

testvér szolgája).

Brezovai hegycsoport, Nyitra vmegyében a
Kis-Kárpátok egy csoportja, melyanádas-jabloniczai hágótól K.-re a prasniki völgyig s a Verbóról
Miavára viv országútig terjed. A lajtamósz
konglomerátba vájt völgyelései és erds kúpjai
jellemzik. Legmagasabb csúcsa a Bradlo (544 m.).
Lejtin Berencs és Jók várának romjai állanak.
Brezovica, adók. Veröcze vm. verczei j.-ban,
u. p.
(1900) 1032 horvát-szerb és magyar lak.
;

Gradina, u. t. Suho polje.^
Brezovicza, 1. (most Arvanyires), kisk. Árva

vm. trsztenai

619 tót lak. u. p. és u. t.
Trsztena.
2. B., most Lendvanyíres (1. 0.).
Brezovljani, adók. Veröcze vm. slatinai j.-ban,
(190O) 212 horvát-szerb lak. ; u. p. Nova-Bukovica,
u. t. Bukovica.
Brezovo polje, adók. Zágráb vm. glinai j.-ban,
u. p. és u. t. Glina.
(1900) 719 horvát-szerb lak.

—

j.-ban, (1910)

;

;

Brialmont (ejtsd

Henry Alexis,

belga
tábornok s hadászati író, szül. Venlooban 1821
máj. 25., megh. Brüsszelben 1903 július 21.
1860-ban Chazal hadügyminiszter szárnysegéde,
1851. rnagy és 1868. a minisztériumban osz:

briaimoS),

A

megfordítása is igaz, t. i.
«Ha valamely hatszögben a szemben fekv csúcspontpárokat összeköt három egyenes egy és
ponton megy keresztül, akkor a
ugyanazon
hatszög oldalai egy és ugyanazon kúpszeletnek
érinti. » Minden hatszöget, melynek ezen tulajdonsága van, Brianchon-féle Jiatszögnek nepont a Brianchon-féle hatvezünk, a megfelel
szög Brianchonpontja. Valamely kúpszeletnek
hat tetszésszerü érintjébl, az oldalak sorrendjének különböz megállapításával, 60 egymástól
különböz Brianchon-féle hatszög képezhet. A
teljes konfiguráció a dualitás elve szerint a Pas-

keresztül.

tétel

B

B

egyszeren

cal-féle tétel teljes konfigurációjából

átfordítható.

Brian^on (ejtsd: brianszon), arrondissement szókhelye és elsrend ersség Hautes-Alpes francia
départementban, a Durance és Guisanne összefolyásánál, vasút mellett, 1321 m. magasságban, a
Saint-Chaffrey és az Infernet hegyek lábainál,
amelyek oldalain az egymással összeköttetésben lev 7 erd épült, (1906) 7524 lak., selyemés gyapotfonással, gyapjuszövkkel és kalapgyártással szíík, meredek utcákkal, komor házakkal, a Duranceon átvezet 40 m. nyílású és
56 m. magas, egy ívbl álló híddal B.-i krétaés szénbányászattal. Egykoron a brigantinok fvárosa, a rómaiak ideje óta az Alpokon való átjáratot véd fontos ersség. A római birodalom megdlése után köztársaság volt, míg 1302. a Dau;

;

lett. Ez állásban dolgozta ki az
Antwerpen város körül épített ersített tábornak,
nemkülönben Belgium védelmezésének tervét. E phinéeliez nem csatolták.
munkálatok által a várépítészet terén elsrangú
Briand, Aristide, francia politikus, szül. Nantekintéllyé emelkedett és a mszaki csapatok f- tesban 1862 máro. 28., ügyvéd lett és a szocialista

tálytanácsos

-;
;

;

Brianza
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Bridgetown

párthoz csatlakozott. Mint a nantesi szocialista

köt.) Kancelliets Brevböger 1551-80(1885-88,
majd mint a szocialista párt vezérbizottsíi- 2k.); Dansk biograflsk Lexikon. 1537 — 1^14
gának titkára, ismeretessé tette nevét 1902. (1887, eddig 15 k.). 1878-97-ig a Dansk HistciUk
Saint-Etienne gyárvárosban képviselnek válasz- Tidsskrift szerkesztje volt.
tották, 1905 máre. 14. a Sarrien-féle kabinetben
Bricole (franc, t^uá. brUíói), 1. a ni
.
a vallás- és közoktatásügyi tárcát nyerte, ame- 2. az a szökés, amellyel aránylag csekély szög
;

klub.

:

;

lyetaz 1906. megalakult Cléraenceau-kormányban
is megtartott. 1908-ban az igazságügyi tárcát is
vitte keresztül a kolostorok és a szerátvette.
"tes-iskolák ellen irányuló törvényeket, amivel
konzervatív jobbpártot esküdt ellenségévé
TPtte. Ámde a szocialistákkal is meggylt a baja,
ellentétben egykori elveivel és
amennyiben,
szónoklataival, a mimkásmozgalmakat erélyes
kézzel elnyomta, Clemenceau bukása után (1909
júl.) B. vállalkozott az új kabinet megalakítására,
melyben azután a miniszterelnökséget, a belügyi
és kultusz-tárcát összpontosította kezeiben. 19lb.
kénytelen volt kabinetjét rekonstruálni. 1911
februárban a szövetkezett radikális köztársaságiak és a jobbpárt leszavazták, mire újra lemondott és Monisnak engedte át helyét.

mer

alatt hajított golyó, leesése után tovább száll.

A

sima csöv lövegekbl ltt golyók B.-jait nevezték
ricoc^eí-lövésnek.
Bricska, lengyel szó, könny utazókocsit jelent nálunk a könnyebb paiasztszekereket is e
néven nevezik.
Bride (franc, ejtsd; brid), csatló-szíj, v. szalag.
:

Ama

hadseregekben, melyeknél vállvédk (épauhasználatosak, az ezeket a vállhoz szorító

lettes)

—

csatló-szalagok igen díszes kiállltásúak.
B-,
így nevezik azoknál a csipkéknél, melyeknek motívumai nincsenek egységes alapra dolgozva,
azokat a szálakat, melyek az egj'es alakokat egymással összekötik. Ez a B. nem mindig egyszer
szálakból áU, hanem a csipke stüusa szerint van
kiképezve, néha rozetták, néha pikók díszítik. MisBrianza, Lombardiában, a VaUassinai-hegyek- kor cérnával van átcsavarva. B. a neve egy nelióz
tól D-re, az Adda és Lombro közt fekv vidék, alen^oni csipkének is.
Bridge (ang., ejtsd bridzs), híd több város neamelynek földje régi morenákból áll, ahol kis taB.
vak és berkek vannak elszórva. Termékenysége vében s egyéb összetételben fordul el.
miatt ((Lombardia kertjé»-nek nevezik Milano és Amerikában igen elterjedt kártyajáték, mely naComo tartományokhoz tartozik, 187 községgel és gyon hasonUt a Whist-hez.
;

:

—

:

Bridgend (esjtsd: bndzsend), város Glamorgan
Brianzoni kréta (ásv). régibb ásványtanokban walesi grófságban, az Ogmore mindkét partján,
(1910) 8021 lak. jelentékeny vasmüvekkel és széna steatit v. zsii'kö egy neme.
Briare (ejtsd briár). város Loiret francia dépar- bányászattal környékén több várrommal, amin

Több mint 200,000 lak.

;

;

:

tpmentban, a Loire jobbpartján, vasút mellett,
1906) 5158 lak.; keramikus iparral, fa- és borkereskedéssel. Az 1604. megkezdett, 59 km. hosszú
B.-i csatorna B.-ból indul ki és folytatásával a
Loins-esatomával a Szajnáig, Saint-Mammés-ig

a Coith Castle.

visz.

tással, szeg- és pipakészítéssel

Bridgenorth

(esjtsd:

bridzs—) v.

Bridgnorth, vá-

ros az angol Salop grófságban 30 km.-re Shrewsburj-töl, a Severn mindkét partján, amely alsó és

sznyeggyáregy gót templom
normann erd (mindkett a XII. sz.-ból)

fels városra

osztja, (i9io)

5768

lak.,

;

Briareos (késbb Briaretcs), Aigaion neve az és egj'
nyelvén» (Hom. II. I. 403), azaz az óriás- romjaival.
Bridge of Allan (^tsd.- bridzs of eUen), látogatott
nak a közhasználatból kiveszett eliievezése.
Bríar-woo<l (Bruyere-fa), a Dél-Európában fürdhely Stirling skót grófságban, az Allan toráltalánosan elterjedt Erica arborea (fanemü kolata közelében, sós forrásokkal, (i9io)3121 lak.
Bridgeport (ejt^d: bridzs—), város Connecticut
hanga), kivált a gyökéituskókból nyert fája, mely
((istenek

levegn pedig ersen sö- É.-amerikaiállamban, elegáns villákkal körülvett
téted. Faragványokra, különösen az ú. n. amat- földterrász melletti síkságon, ahol a kis Pequanrózpipáka készítésére való és azonkívül jó fasze- nock a Long Island Soundba torkollik, vasúti vonalak találkozásánál, (mo) 102,054 lak., jelenténet ad.
Bribir, adók. és politikai község Modrus-Fiume keny varrógépgyártással, fémiparral, kocsi- és
waggongj'árakkal és élénk kereskedéssel. A ref.
vm.cirkvenicai j. ban,(i90o) 4165 horvát-szerb lak.
posta- és táviróhivatallal. Vidékén jó öszvéreket magyarok 1896, a r. k. magyarok 1901. avatták
tenyésztenek, melyek az itteni hegyeken a közle- fel templomukat.
Bridgeton (^tsd: bridiston), New Jersey észak
kedést eszközlik. B. az ú. n. Vinodar (a középkorban Vallis-vinaria) fhelye a rómaiak idejében amerikai államban, a Cohansey-creek mindkét
km.-nyire a torkolatától, vasutak
itt Assessia v. Asisia nev város állott. L. Brebiri partján, 32
mellett, (i9oo) 13,913 lak. üveg- ée vasgyárakkal
grófok.
Bric-»-brac (franc, eatsd brikabnik) a. m. régi- pamutiparral. Sekély járatú hajók a Delawareöbölbl a városig evezhetnek föl ; ezért élénk a
ségek, avult holmi, lim-lom.
Bricka, Kari Frederik, dán történetíró, szül. kereskedése.
Bridgetown (eütsd- bridisUau), Barbados (l.o.) anKopenhágában 1845 jtd. 10., megh. n. o. 1903
l^lénkebb keresked városa,
aus. 23. 1871-ben akir. kön\^tárban tiszt lett; gol sziffot f- és
a kormányzó székhelye, a
1897 óta a dán levéltárak igazgatója volt. Mun- anglikán püspök és
partján, (i908) 30—35,000 lak.
kái Kong Frederik IL-s ungdomskjárlighed (Ko- Carlisle-öböl É.-i
Trafalgarsquareral és benne
penháea 1873) értekezéseiben Dánia XVL és széles utcákkal, egy
Nelson-szoborral igen jó kikötvel amelyet több
"sz. politikai történetével foglalkozik Kong

frissen vöröses-barna, a

;

;

:

:

:

XVII.

:
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17,398 1. tartalommal. 5 angol ós 4 amerikai liajótársaság keresi föl.

Bridgewater (ejtsd.-

bridzsvuater). 1.

B.(Bridgwa-

város (munieipal borough) Somerset angol
grófságban, a Parret mindkét partján, 16 km.nyire ennek torkolatától, (i9io) 16,802 lak. karcsú
tornyú gót templommal, tisztító
készítéssel,
behozatali helye a Balti-tenger partjairól és Ameter),

—

Brieger-féle reakció

vitorlavászon- és kötélgyártással, halászháló-készítéssel és élénk parti kereskedéssel.

Bridzsa, város Marokkóban, 1. Mazagan.
Brie (ejtsd brí), egykori grófsága Franciaországnak, a Szajna és Marne közt, amelyet csakhamar
:

Champagne grófsággal és amely ma
Seine-et-Marne département nagyobb részét, azonkívül Seine, Seine-et-Oise, Aisne, Marne és Aube
rikából behozott épületfának. B. szülvárosa département részeit alkotja termékeny és sajtBlake admirálisnak, akinek 1900. szobrot emel- járól (fromage de B.) híres. Egy Ny. -i, azazB.frantek. V. ö. Jarman, Hist. of B. (London 1889).
2. 9aisere és egy K.-ire, B. Champenoisere volt fölB; több város az amerikai Egyesült-Államok- osztva, amaz Ile de Francé -hoz, emez Champagne
ban a legjelentékenyebb MassachusettsPlymouth tartományhoz tartozott. Ez utóbbi ismét Haute-B.
countyjában, (1900) 5806 lak. ; vasmüvekkel.
és B. Pouilleuse-re oszlott.
Brie-Comte-Robert (ejtsd bri-kont-rober), város
Bridgewater (ejtsd.- bridzsvuater), Francis Henry
Egerton, gróf, angol pap és nyelvész, szül. 1756 Seine-et-Marne francia départementban, Melun
nov. 11., megh. Parisban 1829 febr. 12. Nagytu- (ettl 18 km.-nyire) arrondissementban, (1906) 2875
dományú, kegyes, nagyvagyonú, különc ember lak., gyertya- és acéltollgyártással kertészettel,
volt, ki 1825. tett végrendelete által lett híressé, gabona- és sajtkereskedóssel a XIII. sz.-ból való
melyben a British Museunmak kéziratait és 5000 Szt. István templommal Róbert, VI. Lajos fia
font sterlinget, a Royal Societynak pedig 8000 által épített ersség romjaival. A nagy francia
font sterlinget hagyományozott oly célból, hogy forradalomig Brie-Frangaisenek volt fvárosa.
ez összeg kamataiból évrl évre készíttessenek V. ö. Michel, Hist. de la ville de B. (Paris 1902).
oly müvek, melyek Istennek a teremtésben tanúBrieg, 1. Járási székhely Breslau porosz kerüsított hatalmáról, bölcseségéröl és jóságáról tár- letben, az Odera balpartján, vasúti vonalak találgyalnának. Ennek az alapítványnak következté- kozásánál (1910) 29,044 lak. gép-, szivar-, cukor-,
ben jelentek azután meg 1833-tól kezdve Lon- bör-, sörgyártással, malmokkal és vasöntkkel.
donban a B. Treatises (a. m. B. -értekezések) c. Nagy Frigyes ércszobrával, I. Vilmos császár
monográfiák, melyek közül többet azon kor leg- szobrával (Boesetl) és egy kastéllyal, amely azismertebb neves tudósai írván a végrendelet ál- eltt a B.-Liegnitzi hercegeknek volt lakóhelye.
tal megszabott gondolatkörben, azok valóban iro- Egyik lutheránus temploma, a Nikolai-templom,
dalomtörténeti jelentség mvek nívójára emel- a Xni. sz.-ból való, gót stílusban épült; pompás
kedtek. E mvek együttes legújabb kiadása a az orgonája. 1311— 1675-ig külön hercegek alatt
Scientifie Library-ben jelent meg (London 1850). élt; 1675— 1741-ig osztrák birtok volt: 1711. a
Bridgewater-csatorna,Angolország egyik leg- poroszok foglalták el. 1806-ban a franciák bevet2. B., közs. Svájcrégibb csatornája, Lancaster grófságban, 1758
ték és bástyáit lerombolták.
61. Brindley tervei szerint épült; 61 km. hosszú, ban, l. Brig.
Worsleyt a Liverpool mellett lev Runcomnal
Brieger, Ludwig, német orvostanár, szül. Glatzköti össze és számos más csatornával függ össze. ban 1849 júl. 26. A berlini egyetemen elbb doAz Irwell és Mersey fölött 183 km. hosszú és 12 cens, 1882 óta pedig nyilvános rendes tanár lett.
Különös érdemeket szerzett magának az orvosi
m. magas viadukton halad el.
Bridgman (ejtsd bridzsmen), Í.FrederickArtkur, kémia és szerológia mivel ése terén. Vizsgálataiészak-amerikai fest, szül. Alabamában 1847 nov. val kimutatta, hogy a baktériumok által okozott
10. Parisban tanult Géromenál. Nagy utazásokat betegségek létrehozásában az azok által termelt
tett keleten, ahonnét legtöbb festménye tárgyát mérgeknek (ptomainok) jelentékeny szerepük van.
is meríti. 1878 óta állandóan Parisban él. Neve- Nevezetesebb munkái: Ueber Phenolausscheizetesebb képei A hárem belseje Múmiaszállítás dung bei Kranklieiten u. nach Tyrosingebrauch
a NÜuson Titkos tanácskozás Kairóban; Vásári Ueber Spaltungsprodukte der Bacterien Ueber
jelenet Núbiában
A próféta ünnepe Ked el Ke- Ptomaine ; Zm* Kenntniss d. Aetiologie des Wundbirben Kairói lóvásár stb. Ezen keleti jelenete- starrkrampfes, stb. Azonkívül nagyszámú kazuken kívül készített számos arcképet, továbbá isztikus közleménye van.
svájci, angol- ós franciaországi tájképeket is.
Brieger-féle reakció v. kahexia-reakció, azon
2.B., Laura, Keller Helénhez (1. 0.) hasonló, ennél alapszik, hogy a kahexiás ember széruma atrypsin
korábban élt, vak süketnéma Bostonban (1829— emészt hatását jobban gátolja, mint a normális
89), akit a három legfbb érzékének hiánya elle- szérum.Úgy végezzük, hogy kazeinoldatot teszünk
nére is kiképezhettek.
ki trypsinemésztésnek, s ehhez adjuk a vizsgáBridgnorth, 1. Bridgenorth.
landó szérumot; az emésztés elhaladását úgy
Bridgwater, város, l. Bridgewater.
figyeljük meg, hogy a még meg nem emésztett
Bridlington (ejtsd börtiingtn),' kikötváros York kazeint ecetsavval kicsapjuk. Ha a szérum kaang. grófságban,East-Ridingban, a Flamborough- hexiás egyénbl való, úgy változatlan kazeint
f októl É.-on határolt széles öböl mellett, (1910) 14,334 sokkal hosszabb id múlva is találunk, mint a
lak. Az Északi-tenger partján látogatott fürd van, normális szérumnál. A B.-t elssorban a rák2 km.-nyire B.-tól, amelyet B. Quaynek neveznek. betegség felismerésére használják nincsen teljes
Bridport,kikötvárosDorset angol grófságban, bizonyító ereje, mert 1. más betegségek is vezeta Bride és Asker közt, amelyek a város alatt egye- hetnek kahexiára, 2. mert a rákos betegek 10—
sülve, kényelmes kikött alkotnak, (1910) 5919 lak.. 150/0-ánál is hiányzik.
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Bridle, megersített város NémetDél-Hollandia tartományban, közel a
tengerhez, a régi Maas mellett, (1*900) 4107 lak.
V.

—

Brierley

Brienne-le-Ch&teaa

(eúud: briena 10 sató),

város

alföldön,

Aude francia départementban, IV, km.-nyire az

hajóépltéssel es kötélgj-ártással. Egykori kereskedelme a Voomei-csatoma kiépítése folytán

Aubetól, vasút mellett, (1906) 1747 lak., gyertyakészítéssel, szép kastéllyal, amelyet Loménie bibomok építtetett. Hírét katonai iskolájának (alapították 1776., megsznt 1790.) köazöni, amely-

csökkent. 1572-ben a nemzeti függetlenség zászlaját a spanyol m'alom ellen itt tzték ki elször,
B. Tromp tengernagy szülvárosa.

ben I. Napóleon is végezte katonai tanulmányait
(1779—84). A városház eltt áll Napóleonnak
Brienne, 1. Jean Erard, szül. 1180., megh. bronzszobra, amely a császárt mint katonai nö1237 máre. 22. II. Erard fia és monferrati Kon- vendéket ábrázolja. 1814-ben itt ütközött meg
rád jeruzsálemi királynak veje és címének örö- Napóleon Blücherrel és visszaszorította.
köse. Midn II. Endi-e magyar király a SzentBrienz, község Bem svájci kantonban, a Elothföldre keresztes hadjáratot indított, B. 1217 nov, hom (2345 m.) alján, vasút mellett, (1910) 2518
Accon mellett ütött táborában felkereste és a lak., híres sajtkészítéssel és fafaragással; közeléTábor-hegy fellegvára ostromlásában segítette. ben 160 m. magas vízeséssel (Plamalpbach vagy
1218-ban pedig Endrével eg^'ütt hazafelé indult Mühlibach). B. mellett terül el, 566 m. magasaágEurópába. Ebben az évben részt vett Damiette ban, a 30 km- terület és 262 m. legnagyobb mélyostromlásában, de királyságát nem bírta hatal- ség B.-i tó. Rajta keresztül folyik az Aar, amely
mába ejteni. II. Frigyes császár nül vette 1225. azután az interlakeni síkon át a Thun-tó felé siet.
Izabella leányát, de mert II. Frigyes császár maga A B.-i tó fölveszi még a lauterbrunneni és grindelemelt igényt Jeruzsálemre és sajátkezúleg meg •waldi völgj'eket alkotó Ltschinet és a Schwarzis koronázta magát 1229. jeruzsálemi kii'állyá, homról (3930 m.) jöv Giessbachot (1. 0.). 1892-ben
B.-nek a puszta címmel keert beérnie. Bosszú- megnyílt a Rothhomra épített fogaskerek vasút,
ból pápai zsoldosok élén betört Nápolyba, ahon- mely 2262 m.-nyi magasra viszi az utazót.
nan azonban a keletrl visszatér császár 1229.
Brienzi-tó, 1. Brieyiz.
kizavarta. 1231-ben konstantinápolyi (latin) csáBriére de l'Isle (ejtsd: bnér dö ifl), Louis Aleszárnak választották.
ocandre Esprit Gaston, francia tábornok, szül.
2. B., Gautier (Walter), az elbbinek testvére Saint-Michel du Fran^ois-ban 1827 jún. 4., megh.
8 bajtársa Palesztinában. Nül vette Máriát, leccei St.-Leu-Tavemyben 1896 jún. 18. 1847 óta szolTankréd szicíliai királjTiak (1189— llOi') idsb gált a francia seregben részt vett a Kina és
leányát. 1200-ban III. Ince pápa a tarentumi her- Kokhinkhina elleni háborúban. 1870-ben Sédan
cegséget és a leccei grófságot adományozta neki mellett megsebesült és fogságba került. Kiszabahübérül és ezek birtokba vétele végett sokat dulta után a tengerészeti minisztériumban fnök
harcolt a hohenstaufpártbeli olasz lovagokkal, lett 1876— 1881-ig Szenegál kormányzója volt.
Samo ostrománál azonban Diepold lovag fogsá- 1883-ban múlt dandárparancsnok, majd fparancsgába került és sebeiben meshalt 1205 június nok Tonkingban harcolt. Midn a tonkingiak alvezérét 1885. legyzték, a kormány B.-t a fpa
11-én.
3. B., rV. Gautier (Nagy G.), az elbbinek fia, rancsnokságtól elmozdította. 1887-ben kinevezték
nül vette I. Hugó, Ciprus királyának Mária nev tengerészeti ffelügj^elönek.
Brierfield (^tsd: braierüid), város Lancaster anleányát, akinek kezével a jaffai grófságot kapta.
A szaracénok elfogták (1244) s hét évi fogság után gol grófságban, 35 km.-nyire Bumleytl, (1910)
8260 lak., gót templommal.
Egjiptomban megölték.
Brierley (ejtad brájerii), Benjámin, angol író, szül.
L B., Hugó, az elbbinek íia, kinek Anjou Károly a leccei grófságot adományozta. I. Guido 1826 jun. 26. Failsworthban, megh. 1896 jan.
athéni herceg leányával, Izabellával kötött há- 18. Mint szegény takácsnak tla igen hiányos nezassága révén igénj-t nyert Athén-, Téba-, Korín- veltetésben részesült és ismereteinek hézagait
tus- és Argoszra. Második neje, Heléna Angéla önerejébl pótolta, különösen szorgalmas olvasrévén pedig gyámja lett I. Vilmos athéni herceg mány útján. Shakespeare, Bums és Byron lekiskoríi fiának, II. Vilmosnak. Meghalt 1296-ban begtek eltte követend mintákként. Els irodalmi kísérlete 1849. jelent meg My Uncle's Garaugusztus 9-én.
5. B., V. Gautier, IV.Gautier fia, Athén hercege, den címen, melyre A Day Out és Jimmy the Jobösszeütközésbe jött azon katalóniai zsoldosokkal, ber (1855) következtek. Innenfogva teljesen az
kiket lázongó alattvalói elén felbérelt és kik a irodalomnak szentelte életét és nevét tÁIönOseB
Kephisos mellett vívott csatában megölték (1312 mint dialektuskölt tette Ismeretessé. Számos
márc. 15.) öz^-egye hiába áldozott rengeteg öez- elbeszélést, vígjátékot, dalt tett közzé a Joomal
of literatore, science and art és a Sea-Side Jourszegeket görög birtokainak visszaszerzésére.
szerkesz6. B., VI. Gautier, az elbbinek fia, Athén cím- nal c. folyóiratokban, melyeket ö maga
zetes hercege. Miután hiába kísérletté meg gö- tett. Hímevét a lancashirei népélet eleven jellemrög örökségét visszaszerezni, 1.339. VI. Fülöp fran- zésének köszönheti. Önálló mvei: Tales aad
The layrocfc
cia király szolgálatába állott, 1342. pedig Firenze Sketches of Lancashire (186-3):
polgárai' a signoria élére állították, zsarolásai és of Langley-Side(1864): Irkdale (1865): Our old
kegyetlenkedése miatt azonban már eg5' évvel ké- Chimney-Nook, a christmas story (1868) A Trip
sbb elzték. 1356-ban francia connétable lett to Thirlmere and Borrowdale (1878) Pen'ortiis
Bla(^pool (1886)
elesett a Poitiers mellett vívott csatában (szept. o'fun (1881) The Nettlecrabs at
Ab-0'Th'Yate in Yankee Land (1887) Humoroas
19). Benne kihalt a B.-család királyi ága.
Rhymes (1889).
Brienne, gróf, 1. Loménie de Brienne.
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Bríerley-Hill

Brierley-Hill (ejtsd brájerii hiii), iparos város Stafford angol grófságban, Dudley tszomszédságában, (1910) 12,264f lak., szénbányákkal, vasmüvek:

kel,

üveggyártással.

Brie-sajt, francia származású, lapos, henger-

—

csoportot

Brigg
is.

— B.

dandár

(nóra.)

(1.

o.).

— Briga-

Franciaországban a lovassági ós csendrségi
tizedes; nálunk brigadéros: dandárparancsnok.
Brigantes (lat.), 1. hatalmas néptörzs, mely a
római Britanniában lakott. Fvárosa Bboracum,
a mai York volt. Végleges meghódítása Antoninus
Pius idejében történt. A B. egyik ága Írországban, Wexford környékén lakott, 1. Caratakok.
2. B., a vindelikek Ny.-i törzse, mely a mai
Boden-tó (aldíoron Lacus Brigantinus) partján
Bregenz (Brigantium) körül lakott.
Briganti (oL, franc. brigands) a. m. nyugtalankodó, pártüt, továbbá fosztogató, rabló. Eredetileg az I. János francia király fogsága alatt
(1358) Párís városa által fogadott zsoídos hadaknak neve, melyek erszakoskodásaik következtében csakhamar elhírhedtek. Késbb oly rendezetlen portyázó hadakat is hívtak B.-nak, amedier,

dedalakú lágy sajt.
Briesen, járási székhely Marienwerder porosz
kerületben, a Struga forrásainál, vasút mellett,
élénk
(1905) 7526 lak., gép-, sör-, téglagyártással
g.abona- és marhavásárokkai.
Briessnitz, község Dresden szászországi kerületi kapitányságban a B. és Elba összefolyásánál,
(1905) 2742 lak., téglagyárral.
Brieuc, 1. Saint-Brieuc.
Brieux (ejtsd: briö), Eugéne, francia szinmüíro,
szül. Parisban 1858 jan. 19. Mint egyszer munkás fia, csak elemi iskolába járt s önszorgalmából képezte tovább magát. Eleinte újságíró volt,
a színpadnak Antoine hódította meg, akinek lyek háborúk idején rablással foglalkoztak. ItáliáThéatre libre-jében adták els darabját, a Ménage ban B.-n útonállót, rablót értenek, amilyen pl. Fra
d'artistes c. három felvonásos vígjátékot (1890). Diavolo (1. 0.) volt. V. ö. Dubarry, Le brigandage
Ezt követték u. o. Blanchette (1892. Szinre került en Italie (Paris 1875).
nálunk 1903. a Nemzeti színházban Patyolat kisBrigantina, egy neme a brigg hajónak, melyasszony címen Tábori Róbert fordításában); tl csak abban különbözik, hogy árboctörzse és
L'Engrenage (1894) és Les bienfaiteurs (1896)
derékszára egy darabból van, melyre aztán a sumajd a Comódie Frangaiseben nagy sikerrel el- dárszár j. Árbockosarai tehát nincsenek. Régibb
adott L'Évasion (1896) c. színmüve, melyet 1897. idben különösen a Földközi-tengeren a kalózhaSzabadulás címen a Nemzeti színház is be- jók, rablóhajók bírtak ilyen árbocozattal.
mutatott (ford. Ivánfl Jen). Ugyanezek, mint
Brigantinus lacus, a Boden-tó(l.o.) latin neve.
késbbi darabjai, nagy színpadi készséggel felBrigantium, Bregenz (1. o.), Brian^on (1. o.) és
épített tézises színmüvek, melyekben rendesen La Coruna (1. o.) római neve.
a munkásságot és a középosztályt viszi szinre s
Brigetio, római város és táborhely, a mai
egy-egy társadalmi elítélet vagy fonákság ellen Ószny helyén (Komárommal szemben) emelkeharcol. így Le berceau (1899, a Nemzeti színház dett. Barbár hangzású neve arra látszik utalni,
bemutatta 1900. Bölcs c.) Larobe rouge (1900, a hogy helyén már a rómaiak megtelepedése eltt
Nemzeti színház bemutatta 1901. Vörös talár c, község volt. A római történetben B. mint hadi
Fábián J. ford.) Les rempla^antes (1902) Les állomás játszik szerepet. Valószínleg Kr, u. az
Avariés, melyet a cenzúra betiltott (nálunk A mé- I. sz. vége felé ersítették meg védekezésül aVág
tely c. 1903. adták a Várszínházban), stb. Újabb és Nyitra völgyein leereszked quádok ellen.
müvei Maternité (1903) La déserteuse (1904) 114 117 közt Trajanus a legío I. adíutrixot veLes Hannetons (1906) La Franpaise (1907); Si- zényelte B.-ba, ahol az megmaradt, míg Pannomoné (Nemzeti színház 1908., Ivánfl Jen fordí- niában római helyrség volt. A dunai hajóhadtásában) Susette (1909). 1909 óta tagja a francia nak is volt B.-ban áUomása, Pannónia két részre
akadémiának. Magyarul megjelentek könyv- osztatván, B. fels Pannoniához csatoltatott, 214
alakban A bölcs, ford. Gábor Ignác (Budapest, óta azonban alsó Pannoniához kellett tartoznia.
Magyar Könyvtár); A vörös talár, ford. Lán- A tábor mellett, mint egyebütt is, csakhamar Ids
dor Tivadar (u. o.), 2. ford. Zigány Árpád (Olvasó- városrész képzdött (caitabae), a katonasággal
könyvtár) Patyolat kisasszony és A métely (mind- jött kereskedk, mesteremberek s a veteránusok
kett a Fvárosi színházak msora c. vállalatban). telepe. Sem ennek, sem a benszülöttek községéBriey (ejtsd: brie), az ugyanily nevíí arrondisse- nek, mely tovább virágzott, kezdetben nem volt
ment székhelye az Ome és vasút mellett, (i906) városi szervezete. Ezt a municipium illetve eo2178 lak., vasmüvekkel, olajprósekkel, sörgyár- lonia cím adományozása által nyerték meg és
ral; érdekes faragványokkal díszített XV. sz.-beli pedig valószínleg mindkét rész egyszerre, úgy
templommal. 1475-ben Bátor Károly feldúlta.
hogy azontúl egy várossal van dolgunk. B. a
Brig (Brieg, franc. Brigiié), az ugyanily nev feliratokon ismételten mint municipium s egyjárás székhelye Wallis svájci kantonban, a Rhone szer mint colonia szerepel. B. helye iránt a teés Saltíne összefolyásánál, a Simplon-út alján, mérdek sok római lelet Ósznyön és környékén
vasút mellett, (i9io)2699 lak., a Stockalper-család nem enged semmi kétséget. A castrum helye még
kastélyával, mely család 1880-ig Wallis egy ré- ma is könnyen fölismerhet Ósznytl keletre.
Irodalom. Kuzsinszky B., Pannónia római jogii városai L
szének birtokosa volt és egy szép jezsuita tempköt.
Rómer FI., Pannónia terülelommal. A Rhone jobbpartján van Briegerbad, Egy. Phil. Közlöny XVI.
tén Magyarországban fennmaradt néhány római városról.
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meleg forrásokkal.

Duna

Ai-ch. Közi. III. köt.

45—49.

;

Berkovics Borota, Ásatásom az

Jünemann,
ószönyi római táborban. Arch. Ért. 1886, 392.
egyik forrá8pata.kja.
Brigádé (franc). B.-nak nevezik Franciaor- De légioné Romanor. I. adiutrice 75. s köv. 1.
szágban a csendrcsapatok szakaszait és ezenBrigg (1. az Árbocozatok képmellékleten az 5-ik
kívül az egy munkásvezetö alatt dolgozó munkás- ábrát), 200—500 tonna nagyságú hajó, melynek

Brigach, a

(1.

o.)

1.

:

:

-

Briggr
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két teljes árboca van, árboctörzzsel, derék- és
sudárszárral és négy-négy vitorlafával. Az elöl
lévó árboí'ot plóárbocnak, a másikat föárbocnak nevezik. Haíli B. hajók még a múlt század
közepén léteztek s rendesen 8—20 ágjruval voltak fedélzetükön fölszerelve. B. hajókat most már
nem készítenek és a még megmaradottakat többnyire iskolázási célokra, a legénység, matrózok és
hajósuhaneok begyakorlására és a vitorlakezelésben való kiképezésére használják. Gzhajók oly-

kor szintén B. árbocozattíil vannak ellátva.
Brigg iGlamford Bf, város Lincoln angol
ófsúgban, az Ancholme partján, (1910) 3343
•

iíikossal.

—
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iskola programnyával a parlamentbe választották. Mindig ellensége volt a háborúnak ée így a

krimi hadjáratnak
val összetzött és

is,

emiatt azonban választói-

1856.

mandátumát

letette,

1857. azonban Birminghamben újra megválasztott
ták a parlamentbe. Lelkes híve volt a korlátlan
szabad verseny és szabad kereskedelem elvének.
1868— 70-ig (Gladstone alatt) a kereskedelmi
nünisztériumot vezette, 1873. ée 1880— 82-ig
tárca nélküli tagja volt a kabinetnek. 1886-ban
a homerule-kérdés miatt elvált Gladstonetól és a
liberális unionistákhoz csatlakozott. Az angol
kormányzás demokratizálását senki jobban nem
mozdította el, mint B. Beszédei Speeches on parliamentary reform (London 1867) Speeches on
questions of public policy (1867) és Speeches on
the public affaires (1860) címmel jelentek meg,
leveleit pedig Public Letters címmel kiadta Leech.
Ránk nézve különösen érdekesek 1859. a nép:

BTÍggs( Briggius), Henry, angol matematikus,
szül. Warleywoodban (Yorkshire) 1556., megh.
Oxfordban 1630 jan. 26. Elbb Cambridgeben,
érdeme, hogy a
íizután Oxfordban volt tanár.
Nepertl feltalált logaritmusoknak 10-es alapú
rendszerét vezette be, melyek nevérl B.-féle lo- gyléseken tartott ama beszédei, amelyekben
garitmusoknak neveztetnek. Arithmetica Loga- Kossuth-tal együtt követelte, hogy Anglia ne
rithmica cím munkájában az 1— 20,000-ig és vesse közbe magát a készül háborúban Ausztria
90,000— 100,000-ig terjed számok logaritmusai javára. Erre néz\'e v. ö. Kossuth iratainak L köt.
14 tizedesre vannak kiszámítva. Egj'szersmind Életrajzát megírta Smith (1881, 2. köt.), Ro:

F

majdnem

teljesen elkészítette a szinuszok és tan- bertson (1883) és Vince (1898).
3. B., Richárd, híres angol orvos, szül. Brisgensek 10 jegiti logaritmusait, a szögeket nem
másodpercrl másodpercre, hanem a fok 100-ad tolban 1789., megh. 1858 dec. 16. Doktorrá lett
részei szerint sorolva el. B. eme táblája csak ha- 1813. Tudományos utazást tett Németországban,
lála után jelent meg Gellibrand-nak Trigonomet- Ausztriában és Magyarországon (amely utazását
késbb le is írta). 1824-ben a londoni Guy kórházria britannica cím mvében (Gouda 1633).
Brigham City (ejtsd briggem szitti), Box Elder ban orvos lett. Fleg az altesti bajokkal foglalkozott
volt az els, ki a vesegjTiladásnál a vizeletcountj' székhelye, ütah amerikai államban, a és
Bear völgyében, vasút mellett, (1900) 2859 lak., ben megjelen fehérjét a vese megbetegedésével
hozta kapcsolatba. Eladásain, valaminf munkáigyümölcstermeléssel.
ban különös üiyt fektetett a kórboneolástanra.
Brigham Yoxing, 1. Young.
munkája Reports of medical selected with a
Brigliella(ol.,^^<i: brigeiia),a régi olasz népies
bohózat eg>ik állandó alakja, amely hasonlít az ^^ew to illustrate the symptoms and cure of diseaArleccliinóhoz, csakhogy gonoszabb és kegyetle- ses by a reference to morbid anatomy. Második
nebb eredetileg ferrarai csaló vagy kerit. Ruhája kötete Reports stb. -jenek az agyvel és idegrendrendesen fehér volt,zöld szalagokkal. h.Comtnedia szer megbetegedéseivel foglalkozik. Els leirója
volta sárgamájsor\'adásnak stb. Kisebbdolgozatai
^dVarte.
Brighouse (egtsd: brighauz), város York angol halála után Clinical memoirs on abdominal tumonrs
grófságban, West Ridingben, a Calder völgyében, and intumescence címmel jelentek meg. Fenn em(1910) 20,845 lak., gj-apju-, pamut- és selyemkelme- lített utazásait pedig következ könyvben írta le
Travels from Vienna through Lower- Hungary
készítéssel gépgyártással és vasöntéssel.
Bright (ejtsd: brijt), 1. Charles lüston, sir. an- (London 1818) Remarks upon the hills of Badacson, Szigliget etc. (London 1819).
LTol mérnök, szül. 1832., megh. 1888 május 3. A
4. B.. Timofhy. az angol gyorsírás atj'ja,
ívirászat tanulmányozására adta m^át s 1853.
z angol-ir telegráf-társaság mérnöke lett. Ilyen szül. 1550. Sheffieldben, megh. 1615. Barwickban.
inségében részt vett az Anglia és Irland közti Gyorsírási rendszerében a merleges vonalat
ugeralatti kábel lerakásában. Cyrus West Eleid- vette alapul s ehhez kapcsolta a kis vonáskákat,
del egj-titt 1856. megszerkesztette az Amerika és görbéket, pontokat a betk megkülönböztetésére.
Európa közti telegráf -összeköttetés ten-ezetf t, s Ezek a jelek néha egyes szókat is jelentettek s a
az 1857-iki balul sikerült kísérlet után 1858. le- jelek különböz helyzete (álló. fekv, jobbra v.
iakta a kábelt. Azután is hasonló munkákkal fog- balra dl) által érte el azt» hogy mintegy hatodlalkozott, sl866— 68-ig tagja volt a pariament- félszáz gj-orsíró jegyet, illetleg szórövidítést álnek. Szakmunkája Report of the committee on lapított meg.
Bright-kór, így nevezték régen az idülten letandards of electrical resistance (London 18631.
azon eseteit, melyeknél víz2. B., John, angol politikus és nemzetgazda, folyt vesegjTiladások
-zül. Greenbankban 1811 nov. 16., megh. 1889 kórság is jelentkezik. L. Vesebetegségek.
Brighton i^tsA-. brtjtn), szép és nagy tengermelmárc. 3. Atjja iparos quekker volt s B. az ö
nyomdokaiba lépett; testvéreivel egj'ütt nagy léki város Londontól 80 km.-re, Head-point és
fonógyárat állított föl Rochdaleben. Miután a vá- Worthing-point közt fekv eliszaposodott kiköt
Anglia egjik
lasztási reform mellett buzgólkodott, megbarát- mellett, (1910) 131,250 lak. Egykor
kozott 1834. Cobdennel s ketten ^yütt vezették hadi kikötje volt.de azután halászteleppé sülyedt
midn a walesi heraz Anticomlaw-ligát {l. o.). 1843. a Manchester- Fölvirágzása 1784. kezddött,
:
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ceg, a késbbi IV. György angol király divatos
tengeri fürdvé tette. Ma Anglia leglátogatottabb
tengeri fürdje London super mare-nak keresztelték el. A várost ketté osztó, «01d Stoine»-nak
nevezett ültetvényei körül van B. legszebb része.
Itt van az akvárium, a világ egyik leggazdagabb
ilynem intézete, és a IV. György által 5 millió
frank árán bizarr stílusban épített Pavillon, amelyet most részben múzeumul, részben könyvtárul
és olvasó helyiségül használnak. Ettl K.-re van a
tengerre néz Marina Walls-nak nevezett legszebb
utca, amelybl a Chain Pier 345 m. távolságba
visz be a tengerbe. B. ezenkívül gazdag kényelmes szállókban, magánpalotákban és jótékony
egyesületekben. Van három színháza, lóversenytere és egyéb a szórakozásoknak szentelt helye.
Évenként több mint 50,000 fürdvendég látogatja. Lajos Fülöp francia király itt élte utolsó
napjait. V. ö. Erredge, Hist. of B. (B. 1862).
Brighton. Egyike a legjobbízü direktterm
:

amerikai szUöfajtáknak, mely a keleti államokcsemegeszUeje. Fürtje középnagy, kissé
nak
tömött bogyói meglehets nagyok, gömbölyek,
eleinte világos vörösek, késbb sötét karmazsin
vörösek v. gesztenyebarnák, lilaszínü hamvval.
Ize édes, zamatos, különösen akkor, ha még nin-

f

;

csen túlérve.
Brigitta. IB-, má,8ké]?Birgitta, Brigida, szent,
Írország védszentje élt az V. sz. vége felé és a
VI. sz. elején. Testi szépségét elvesztvén, B. magányba vonult és egy tölgyfa alatt cellát épített,
;

Brilláns-alizarinkék

egyik legkellemesebb városa.V. ö. Lebrun, Bssai
hist. sur le ville de B. (Marseille 1897).
Brigue, 1. Brig.
Brihaszpati (Brahmanaszpati is a. m. az
imádság ura), egy késbbi absztrakciója a védai
teológiának; személyesítése általában a papi
tevékenységnek. A papi költnek neve, ki es-ykor más isteneknek is, de kivált Indrának a hstetteit magasztalta, V. ö. C. Formichi, Le dieu
B. dans le Rigveda (Paris 1898).
Briheny, község, 1. Berhény.
Brihuega, kerületi székhely Guadalajara spanyol tartományban, a Jarame mellékvizének, a
Tajunának partján, (i9oo) 3516 lak., régi várromokkal és VI. Ferdinánd meg III. Károly idejébl való nagy épülettel, amely most alig
«nemzeti posztógyára. 1710-ben Stanhope angol
vezér itt esett francia fogságba.
Brikett (franc, hriguette), tóglaalakba préselt
porszén különösen a barnaszén v. nemtapadó
feketeszén porát célszer így átalakítani, mert
a jó kemény és könnyen szállítható széntéglák
értéke sokkal nagyobb, mint a szénporé. A szónport e végre tapadó szénnel, szurokkal, kátránynyal, burgonyával, enyvvel v. más ragasztó
anyaggal keverik össze, megmelegítik és nagy
ervel összenyomják. A ragasztásra rendesen oly
anyagot használnak, mely a szén hamutartalmát
meg nem nagyobbítja. V. ö. Franké E., Handbuch

mköd

;

der B.-bereitung

(2 köt.,

Stuttgart 1910).

galvánelem; módosított Leígy jött létre a híres Kill Dare (tölgyfa-hajlék) clanchó-féle elem, 1. Galván-elemek.
nev kolostor, Írország és Skócia sok klastromáBrikoUövés (franc.) a. m. közvetett lövés,
nak anyakolostora. Neki tulajdonítják a Brigi- melynél a lövedéket nem közvetlenül a célra, hanem az annak közelében lev valamely jól látdinák rendjének alapítását.
2. B., szent, svéd elkel n, a Brahe nemzet- ható tárgyra (falra, sziklára stb.) ltték, hogy onségbl, Peterson Bh-ger leánya és Ulf Gudmarson nan visszapattanva, a közvetlenül nem látható
királyi tanácsos neje. Megh. 1373. Szentek közé és nem lövethet célt találja. A franciák Ath osiktatták 1391. Emléknapja okt. 8. Midn Ulf trománál 1697. sikerrel alkalmazták, de aztán
(megh. 1344.) cisztercita lett, neje, B. Alvastra csakhamar idejét multa.
kolostorba vonult vissza. Megalapítá a Wadstena
Bril, 1. Mattijs, ílamand fest, szül. Antwerapáca-kolostort, melynek 1363. külön szabályokat penben 1550.. megh. 1584. Igen fiatalon Rómába
adott, miáltal a B.-rend keletkezett, melyet 1370. ment, hol XIII. Gergely pápa megbízásából aVaersítettek meg. Rendje hamarosan elterjedt majd tikán néhány termét tájképekkel díszítette.
egész Európában és kivált északon a vallásos,
2. B., Pamvel, flamand fest, az elbbinek
irodalmi és részben anyagi kultúrának hatalmas öccse, szül. Antwerpenben 1554., megh. 1626
elmozdítója volt. A reformáció idején nagyrészt okt. 7. Tanítványa volt bátyjának, kit Rómába
megsznt a rend, csak a waldstenai ház tartotta követett és halála után folytatta a Vatikánban
fenn magát 1595-ig. A XVII. sz.-ban megkísérel- megkezdett munkát. B. a legtekintélyesebb külték feléleszteni Belgiumban és Spanyolország- földi festk egyike volt Rómában nagy terjeban. Utóbbiban jelenleg is virágzik. V. ö. Revela- delm freskó- ós olajfestményei Róma sok palotiones S. B. (Rom 1628)
G. Binder, B. u. ihr táját és templomát díszítették, míg kisebb méret
Orden (1891) Flavigny, Saint B. de Suéde (új müvei igen nagy számmal találhatók Em'ópa
kiad.. Paris 1908).
múzeumaiban. B. különösen mint tájképfest
Brigitta-rend, 1. Brigitta 2.
játszik szerepet a festészet történetében. Még
Brigittenau, Bécs külvárosa.
megtartotta a régibb németalföldi festk apróléBrigaoles (franc, ejtsd: bnnyói), francia aszalt kosságát, de nagyszerbb ehrendezésre, hatásos
szilva.
ellentétekre törekszik ós a stilizált, akadémikus
Brignoles (ejtsd: bnnyoi), arrondissement szék- tájkópfestés els mvelinek egyike. V. ö. Mayer
helye Var francia dópartementban, a Calami v. A., M. und P. Brill (Leipzig 1910).
Garami partján, vasút mellett, (i906) 4374 lak.,
Brilessos (Brilletios), 1. Pentelikon.
selyemfonókkal, szeszflnomítókkal, híres brBriliáns, fényes, csillogó, 1. Brillant.
gyárakkal, jelentékeny déligyümölcs-, különösen
Briliáns -alizarinkék, tiouinfesték, készíthet,
szárított, B.-inak nevezett szilvakereskedéssel; ha p-naftokinonszulfosav a dimetil-parafenilénnéhány régi épülettel. Termékeny, szép vidéké- diamin tioszulfosavjára hat, krómozott gyapjún
nél és egészséges éghajlatánál fogva a Provenye szép kék színt mutat.
Brikett-elem,

;

;

;

;
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Brüláns-krocein (gyapotskarlát, Ponceau
rtra),

BO

C„H,,N,07S,Na„

Brindlsi

ben: vidám,

szellemes

szerepeket játszó

szí-

nész.

N—-N

Brillantine

AA

(francia), csiszcrióesEer fém- ée
tov. haj- és szakáilkenö-

üvegtárgyak számára;
,SO,Na

szer,

ricinusolajból, glicerinbl

ée parfttmözött

szeszbl a haj ée szakáll fényesbltósére és puhltására.

Brillat- Savarin (^jtsd: briiiyi 8Mv»réff), Anthelme,
francia író, szül. Belleyben 1755 ápr. 1., raegh. Parisban 1826 febr. 2. A nagy forradalom kezdetén Belley bírája volt, 1793. elbb Svájcba,

\X

SO,Na
majd Ameiikába menekült. 1796-ban tért vissza
amidoazobenzol azo-2-naftol-6, 8-diszulfosav ná- Franciaországba s 1800 után a semmítöszék ültronsója, elállítható P-naftoldiszulfosavból és nöke lett. Hírét Physiologie du goüt (Paris 1825)
alapította meg. Ez a ma?a nemében páamidoazobenzolból. Limpach 1882. állította el c.
legelször. Világosbarna szín por, mely vízben ratlan munka valóságos törvénykönj-ve az ínyenccseresznyevörös színnel oldódik. Vizes oldata só- ségnek. Az ételek ízletes elkészítését, szép tálasavval barna szín csapadékot, nátronlúggal pe- lását, a helyes életrendet, a vendéglátás módját
dig barna szín oldatot ad. A gyapjút és sely- egyaránt felöleli s teszi ezt annyi szellemmel és
met savanjTí fürdben vörösre festi, a papirost és eleganciával, mely el sem képzelhet ilyen mingyapotot timsó hozzáadásával festi. A vele fes- dennapi tárgynál.
Brilliáns, drágak, 1. Brillant.
tett tárgyak fény- és savállóak, de a mosás által
Brillirozni, francia eredet kifejezés, a. m. raszenvednek. Báriumkloriddal és timföldhidráttal
gyogni, csillogni, fényeskedni mvészi eladáslakkfestéket létesít.
Briliáns-sárga, szulfanilsavas azodifenilamln- ban kitnni, remekelni.
Brillonette (franc.) a. m. félbrilliáns, melyszulfosav nátriumsója. elállítható az Orange IV.
(szulfosavas azodifenilamin) szulfonálása által; nek alapja vagy hiánjrzik, vagy üveggel van píinarancssárga por, mely vízben sárga színnel old- tolva.
Brilon, járási székhely Amsberg porosz kerüható és ezen oldata sósavval ibolyásvörös színvé
letben, 36 km.-re Amsbergtl, vasút mellett, (1905)
válik. A gj-apjut és selymet sárgára festi.
Briliáns-szövet, ábrás selyemszövet. Alapjá- 4952 lak., kémiai és söi:^árral,nf^y,román stílnak kötése vászon, mintás részeinek kötése pe- ben épült kat. templommal, amelynek óriási
tornya van Papé szobrával.
dig atlasz. L. Alapkötés.
Brimboriom, francia eredet, latinosan csiBrilláns-veg, így nevezik a csiszolt üveget,
nált szó, a. m. lappália, csip-csup dolog, cselleng
csillárprizmákat stb.
Briliáns-zöld (ethylzöld, smaragdzöld, mala- a beszédben zagyvalék, ketle-kotlas^.
Brin, Benedetto, olasz hajómérnök és politikns,
hit zöld G.), C„H33N,O^.SO,H,
szül. Torinóban 1833 máj. 17., megh. 1898 máj.
vC,H,).N
N(C,Hs),SO,H 24-én. A hajóépítési pályára lépett, amelyen rö-

mve

;

;

<
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vid idó alatt elsrangú tekintéllyé emelkedett.
Ó építette Itáliának els naffy óriási páncélos hajóit. 1876-78., 1884-91. és 1896— 98-ig tengerészeti miniszter, 1892— 93-ig pedig ktilügyminiszter volt. Munkája La nostra marina mi li taré
:

c

(Róma

1880).

Brindaban, város a brit-indiai északnyugati
tartományok Muttra kerületében, az é. sz. 27"* 23'
ée a k. h. 77" 44' alatt, a Dzsamna folyó mellett.
B. a hinduk legszentebb búcsújáró helyei közé
tartozik, sok szép temploma meg kútja van, (i89i)

X'

21,611 lak.

a tetraetilJiparaamidotrifenilkarbinol szulfátja;
hasonlóké{)en állítható el, mint a malachitzöld.
Aranyfény kristályokat képez, melyek ^izben
és alkoholban zöld színnel oldódnak. Selymet,
gyapjút, jutát, brt és tanninnal kezelt gyapotot
zöldre fest, sárgább árnyalattal, mint a malachitzöld.

Brindisi
nálata

:

(ol),

pohárköszönt,

tószt. Igei

faré un B., poharat emel valakire.

haszszó

A

dzsöl germánok szókészletébl, a Brinn^'^
alakból származik, mint olasz szó azonban n
román nyelveket is megjárta, az olaszban k^x^^;.
brindare alakú igét is hajtott, az opera útján pedig «bordal» jelentésben a Ny.-i kultúra terflletén mindenfelé elterjedt zenei múszóvá vált
a

Brillant (franc, fényes, csillogó), drágak,
Brindisi (Brundusium, Brundisium), kertUeti
fleg gyémánt, mely alapjával egymáson fekv
két gúla formájára van köszörülve (magyarosan székhely és kikötváros Leoce olasz tartománybrüliáns). Fél-B. olyan csiszolási forma, melynél a B. alsó részét egy sík lap pótolja. V. ö.
Schmidt Sándor, A drágakövek I. köt.
Brillanté (ol.), fényes, csillogó, ragyogó ; a
zenében a. m. tzzel, bravúrral a színmüvószet;

ban, az Adriai-tenger partján, 72 km.-re Tarentovasút mellett, érseki székhely, (issi) 25,317
lak. II. Frigyes császár által épített erddel, amely
most börtönül szolgáL Pontosságát annak köszönheti, hogy Olaszország DK.-Í végében az
tól,

:
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egyedüli biztos kiköt, ahonnan a legrövidebb út peare (1893). Nagybecs angol-szász irodalomvezet a Levantéba. Kikötje 3 km.-re nyúlik be történetének befejezésében meggátolta a halál.
DNy.-nak a szárazba a küls kikött több szi- Mveit felsorolja Kölbing (Bnglische Studien.
get és zátony védelmezi a K.-i szelek ellen; a 17 köt).
bels kikött ezzel az 50 m. széles és 525 m.
2. B., Jan ten, németalföldi író, szül. Appingehosszú, kfalakkal szegélyezett Pigonati-csatorna damban 1834 jún. 15., megh. 1901 júl. 16. Leidenköti össze. A bels 4—11 m. mély kiköt félkör- ben. Már 23 éves korában egy kitn s Brealakban övezi a várost, partján van a vasúti dero (1. 0.) régi hollandus vígjátókirót tárgyaló
pályaház. Hajóforgalma, amióta kikötjét ki- értekezéseért díjat nyert, 1860. teológiai doktor
mélyítették, gyorsan növekszik, bár a Budapest- lett, azután egy ideig nevelsködött Batáviában,
Belgrád- Szalonikiba vezet vasút kiépítése óta ahonnét beutazta egész Jáva szigetét. Visszaez utóbbiban hatalmas versenytársa keletkezett. térte után elször hágai gimn. tanár, majd
1908-ban 2575 hajó (2.276,248 tonnatartalom- 1884. a holland nyelv és irodalom tanára lett a
mal) fordult meg benne. A kikötjébl meginduló leideni egyetemen. Munkái Litterarische schehajók közül legfontosabbak az Osztrák Lloyd tsen en kritieken (Irodalmi vázlatok és bírálatok.
és a Peninsular and Orientál Company hajói. Leiden 1882, új kiad.); Geschiedenis der nederlandB.-ben monarchiánknak is van konzula, Fiúmé- schen letterkunde (A németalföldi irodalom törtéval rendes hajóösszeköttetésben áll. B. els föl- nete 1877); Onze hedendagsche letter kundigen
virágzását a rómaiaknak köszönheti, akik 260. (Jelenkori irodalmi férflaink, 1882); GeschiedeKr. e. foglalták el. A keleti császárságtól Ro- nis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIX.
muald beneventi herceg foglalta el 975. Na- eeuw. (Rotterdam 1902—904, 3 köt.) stb. Néhány
gyobbára a nápolyi királyság sorsában osztoz- vígjátékot is írt, ú. m. Keletindiai urak és hölkodva, 1382. Nagy Lajos magyar király is elfog- gyek Roggeveen asszonyság veje stb. Termélalta és míg seregei Nápolyból ki nem vonultak, keny továbbá mint novellaíró is, novellái Jeanmagyar uralom alatt állott. V. ö. Ascoli, La storia nette en (és) Juanito (magyarul is megjelent az
di B. (Rimini 1886).
Athenaeum olvasótárában 1897) Het verloren
Brindley (ejtsd — ü), James, angol vízépítmes- kind (1879) Nederlandsche dames en heeren (Néter, szül. Tunsteadben 1716., megh. Turnhurstban metalföldi hölgyek és urak) 1873; Jan Starter
1772 szept. 27. Els figyelemre méltó kísérlete en zijn wijf (Amsterdam 1899); De Bredero's
a vízemel gép, melyet egy kszénbánya szá- (u. 0. 1892, 2 köt.) Augustin Robespierre (u. o.
mára konstruált.
De eerste jatle való az a nagyszer 1895) és mások. Történelmi
csatornarendszer, amely a Temzét, Humbert, Se- ren der nederlandsche revolutie 1555—1568 (a
vernt és Merseyt összeköti. Csak egy munkát németalföldi forradalom els évei) 1882. Irodalomirt Reports relatíve to a navigable communica- történeti munkái Litterarische Schetsen en Kritíou between the Firths of Forth andClyde (Edinb. tieken címmel 20 kötetben (Leiden 1882—88),
szópírodalmi munkái Romans en novellen cím1768).
Brine (ejtsd: brájn), Lindesay, angol tengernagy mel 13 kötetben (u. o. 1885—86) jelentek meg.
és földrajzi kutató, megh. 1906 febr. 2. TorquayBrinkman, Karel Gustav. báró, svéd államben. 1860 óta Kelet-Ázsiában mködött, 1870. férfiú és költ, szül. Nackában 1764 febr. 24., megh.
bejárta Közép-Amerikát, felkutatta archeológiai 1847 dec. 25. Stockholmban. 1791-ben követszempontból Guatemalát,1875.Mandalayba kísérte ségi titkár Drezdában, 1797. párisi ügyviv, 1801.
Forsyth expedícióját. Mvei The Taeping Rebel- pedig Berlinbe került, 1810. udvari kancellár
lion in China (London 1862); The ruined cities of lett Stockholmban. Bernadetté eltt kegyvesztes
Central America (1872); Travels amongst Ameri- lett és ekkor a magánéletbe vonult és a svéd s
can Indians (1894).
német költészetnek élt. Els költeményei Selmar
Brinje, adók. Lika-Korbava vm. briujei j.-ban, álnév alatt Parisban jelentek meg további mun(1900) 3395 horvát-szerb lak., a járás szókhelye,
kái: Filozófiai nézetek és költemények (Berlin
járásbíróság, telekkönyv, posta- és táviróhivatal. 1806) Vitterhets-försök (Stockholm 1842).
Felette Sokolovac (1. o.) vára áll.
Brinkum, község Hannover porosz kerület
Brink, 1. Bernhardten, íllológus, szül. Amster- Syke járásában, vasút mellett, (i905) 2547 lak.,
damban 1841 jan. 12., megh. Strassbui-gban 1892 maláta-, ecet-, dohánygyártással gzmalommal.
jan. 29. Münsterben volt magántanár, 1870. MarBrinton, Dániel Garrison, amerikai etnolóburgba, innen 1873. Strassburgba hívták meg gus, szül. Thornburyben (Pennsylvania) 1837
egyetemi tanárnak. Munkái: Chaucer. Studien máj. 13-án, megh. Philadelphiában 1899 aug.
zur Geschichte seiner Entwickelung u. zur Chro- Mint orvos vett részt az amerikai polgárháborúnologie seiner Schriften (Münster 1870); Ge- ban, itt gyjtve az els anyagot fajelméletéhez,
schichte der engl. Literatur (1877, 1893) két kö- utóbbival késbb a modern amerikai etnológia
tetben, töredék, csak a reformációig jut
így is (népismerettan) megalapítójává lett. lS84-ben a
kiváló munka, tudományos módszeiTol, ragyogó philadelphiai Academy of natural sciences on az
stílussal dolgozza fel anyagát. Angolul is meg- etnológia és archeológia tanárává nevezték ki.
jelent (Bohn, Standard Library). További mvei
Mvei The Floridian Peninsula its literary hisDauer und Klang. Bin Beitrag zur Geschichte der tory, Indián tribes and antiquities (1859) The
Vokalquantitát ím Altfranzösischen (Strassburg myths of the New World (1868) The religious
1879) Chaucer's Spraehe u. Verskunst (2. kiad. sentiment (1876) American hero myths (1882)
1899) Beowulf-Untersuchungen (1888) Über die Aboriginal American authors and their producAufgabe der Literaturgeschichte (1890) Shakes- tions (1883) A grammar of the Cakchiquel lan;
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guage of Guatemala (1884); The Lenape and
2. B., Gustave, francia fest, szül. Rothanban
their legends (1885)
Essais of an Ameriranist 1824 okt. 24., megh. 1877 nov. 6. Quérinnek volt
(1890) Races and peuples (1890); The American tanítványa. Nagy történeti kompozíciókat is fes;

;

race (1891); Religions of primitive peoples (1897). tett, de több sikert aratott az elszászi nép életébl
Kiadója az indián folklóré egyik legbecsesebb merített genreképei hosszú sorával. Ezek a magnk
gyjteményének Library of Aboriginal Ameri- nemében a kor legkedveltebb termékei közé tarcan Literature (1882—1880, 8 köt).
toztak. A párisi Louvreban is képviselve van.
Briones, 1. Brennok.
Brinvilliers (ejtsd :brenviiiyé), marqulsn, családi
néven Dreux d'Attbray Marié Madelaine, hírBrioni-szigetek, Pola kerületi kapitánysághoz
hedt francia méregkevernö, szül. 1630 körül, tartozó 12 apró sziget Isztria partján, a polai kilefejezték 1676 júl. 16. 1651-ben férjhez ment B. köt bejáratánál. Szürke márványát az osztrák
marquis ezredeshez. Csakhamar azonban szerelmi és német nagyobb városokba is elszáUítják. Brioni
viszonyt kezdett Sainte-Croix kapitánnyal s ez Grandén, a legnagyobbon, a Tegetthoff-erd áll.
a méregkeverés titkára. B. mar- 1893 óta ezt a szigetet tulajdonosa, Kupelwieser
megtanította
quisnöerre megmérgezte atj'ját és t€st\'éreit, hogy Paul óriási költséggel üdül- és fürdhellyé alavagyonukat örökölhesse, megmérgezte férjét is, kította át, az egész szabad területet legnagyobbde ezt Sainte-Croix megmentette. Sainte-Croix részt délszaki növényekkel pompásan parkozhalála után a dolog kitudódott, mire B. külföldre tatta. Az utóbbi években felkapott hellyé vált,
menekült, de egy lüttichi kolostorban elfogták és melyet Ferenc Ferdinánd trónörökös is rendszeParisban halálra Ítélték. Seribe a La marquise de resen látogat családjával.
Brionne, város Eure francia départementban,
B. c. komikus operában dolgozta fel sorsát. V. ö.
Funck-Brentano, Le drame des poisons (4. kiad. a Rille partján, (i9oi) 2390 lak., várrommal, fonógyárakkal, olajütkkel. 1050-ben itt zsinatot tarParis 1900).
Brinz, Áloys von. német jogtudós, szül. Wei- tottak, amelyen a Berengar-féle tóvtant vetették
lerben 1820 febr. 26., megh. Münchenben 1887 átok alá.
Briord (a római Bredoria), falu Ain francia
szept. 13. A római jog egyetemi tanára volt Erlangenben, Prágában, Tübingenben és 1871 óta départementban, a Rhone mellett, (i9oi) 154 lak.,
alünchenben. B. mint a cseh tartománygyülés, sziklába vágott vízvezetékkel, litograf uskbányámajd mint az osztrák Reichsrat tagja parlamenti szattal, számos római régiséggel és sírfeliratokkal.
Brioschi, Francesco, olasz matematikus, szül.
mködést is fejtett ki és élénken képviselte a németség érdekeit. Tudományos hírnevét Die Lehre Milanóban 1824 dec. 22., megh. u. o. 1897 dec. 13.
von der Compensation (Leipzig 1849) c. munká- 1852— 62-ig a páviai egyetemen az eünéleti mejával alapította meg, fó müve: Lehrbuch der chanikát és a differenciálszámítást adta el. 1861.
képviselnek választatván, egjideig a közoktatásPandekten (Erlangen 1857—71. 2, rész).
ügyi minisztérimnban államtitkár volt, majd \iszBrinza, 1. Sajtok.
Brio, hioso (ol.), zenei mszó, a. m. tüzesen, szatért szülvárosába az Instituto tecnico supehé\-\'eL ervel, lendülettel. Utasítás az elóadó riore szervezése végett, ahol a hidraulikát taníszámára. Vele egyértelm a c&n B. Néha a tem- totta. 1865-ben szenátorrá nevezték ki. Nagypót jelzó szóval egj-ütt használjuk, pl. Allegro B. számú matematikai és elm. fizikai értekezései közül leghíresebbek az ötödfokú egyenlet megoldávagy con B.
Briochovszki-szigetek, szigetcsoport a Jenisz- sára vonatkozó vizsgálatai. Szerkesztette az Annali di Matematica c. folyóiratot, összegyjtött
szei deltájában nyáron sok halász keresi föl.
Briolettes k, apró, hosszúkás, körte -forma mvei Opere matematiche címen 4 kötetben jegyémánt, melyet meghagj'tak eredeti alakjában, lentek meg (MUano 1901—1908).
Briosco, Andrea, olasz szobrász, 1. Riccio.
csak a felületére köszöríiiítek szabályosan ehrendeBrioso (ol.), l. Brio.
zett lapocskákat. Két, a fenéken egyesített rózsáBriot, Francois, francia éremmintázó, vésnök
nak is lehet tekinteni.
Brion, 1. FriedeHke Elisabeth (Friederike von és ércönt, sziil. Damblainben (Lotharingia) 155a
Sesenheim), szül. Selzben (Elszász) 1752 ápr. 19., 1580-ban Mömpelgardban telepedett le s ott a hermegh. Meíssenheimban 1813 ápr. 3. Goethe, mint ceg vésnöke lett s pénzeket és érmeket készített
strassburgi tanuló, 1770. ismerkedett meg vele 1616-ig maradt itt. Különösen híresek ón-edéSesenheimban, hol atj'ja lelkész volt; Goethét nyei, közöttük egy tál Temperantia ós Mlnenra
nagyon megnyerte B. kedvessége s több szép da- alakjával s a hozzá tartozó kancsó. Az olasz reA Temperentlalát szentelte neki. Mikor Goethe 1771. arról a vi- naissance hatása látszik rajtok.
dékrl eltávozott, B. ers forró-lázba esett fel- tál több másolatban van forgalomban.
Brioude (ejtsd: bnúd), járási székhely, Hauteépülvén, Lenz Jákob (1. o.) költ kérte meg a kedépartementban, az Allier partján,
zét, de ö hajadon maradt. Goethe iránt érzett sze- Loire francia
relme Goethe Dichtung und Wahrheitjában a leg- (1906) 4865 lak., paszománt- és tüllkóezítéasel, koiXII. vagy XUL
szebb epizódokban van rajzolva s a Gretchenben légimnmal, vízgyógyintézettel a
stílusban épült Szt
(Faust) is B. kedves alakja van mintául véve. sz.-ból való romano-bizánci
Vieille-B.,
Goethéhez való viszonyát többen feldolgozták köl- Julién templommal. 4 km.-re tle van
híddal és apáitileg s halálozási helyén 1866. szép márs-ányem- az avemok Brivasa, 541 lak. régi
léket is állítottak neki. Sesenheim mellett pedig sági templommal.
Briqaetsge(fr., ^uA briktin), ktilOnféle alakú
egy dombot 1880 júl. 18. Priederikens Ruhe névagyagdarabok maradványai, melyek Loégetett
életét
tártovábbi
és
Szerelmét
el.
neveztek
vel
a Seille völgyében egj' kb. 120 hektharingiában,
és
Düntzer
(1893).
gyalták Bielsckowski (1886)
:
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Briquette
tárnyi

területen

Valószínen az

halomszámra fordulnak
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elö.

lepárlásához

itteni sósforrások:

kkorszak

lakosai. Az égetett
agyagra öntött sósvíz elpárolgott s a só kikristályosodott, melyet aztán a tégláról letördeltek.
V. ö. Marcuse, Das Briquetagegebiet von Vic,
Deutsch-Lothringen (Glóbus, 80. köt.).
Briquette (franc), 1. Brikett.
Brisant (franc, ejtsd: brizaH, összezúzó) sda.it a,
robbanó anyagoknak és keverékeknek azon tulajdonságát értjük, hogy ügy, mint a robbanó higany
vagy a nitroglicerin, minimális idközben (1 kg.

használták

a

_

Brisson

tást V. kézervel
mély bódulatban.

v.

A

gépekkel végezik, rendesen

B,

nem

veszélytelen eljárás

idegek szakadása, zsirembolia veszélye),
ezért ma inkább a DoUinger-ajánlotta fokozatos
(etappe-os) nyújtást vagy a véres mtétet végzik
(erek,

helyette.

Brisingídae

(állat),

a tengeri csillagok

melynek

teroidea) egyik családja,

fajai

(^.8-

nagyobb

tengermélységekben élnek s több fajuk világít.
Legismertebb a B. coronata G. 0. Sars 9—13
karja van, karjainak hossza 30 cm. az északeurópai tengerekben honos.
Bri sóletté, francia módra készült vagdalt
dinamit kockaalakban Vsoooo ™P-) ^^SV mennyiség gázfejldés mellett megbomlanak. Mennél borjuhúsgombóc tojás, szalonna, zsemlye- és fB.-sabb egy robbanóanyag, annál nagyobb a szer keverékével, zsírban kisütve ízletes assziett.
Brisque (franc, ejtsd briszk). A bésigue kártyazúzó hatása és annál kevésbbé alkalmas lövésre.
A lporok is többé- kevésbbé B.-sak és mennél játéknál a játék végén minden játszó összeszákisebb a B.-ja és mennél nagyobb a ballisztikus molja az ütéseiben lev disznót és tízest. Ezt a diszhatásuk, annál alkalmasabbak hajító anyagnak. nóval és tízessel való kombinációt nevezik B.-nek
Brisanz, 1. Lobbanás.
s 10 pontot számít.
Briss., Brisson Mathurin Jacques francia terBrisbane (ejtsd: brizbén), Queensland ausztráliai
állam fvárosa, 40 km. -re a B. folyónak a More- mészetbúvár (szül. 1723 ápr. 30., megh. 1806
ion- öbölbe való torkolásától. Két városrészbl áll, jún. 23.) nevének rövidítése.
melyeket nagy híd köt össze. A szolid domboktól
Brissac, Charles de Cossé, B. grófja, francia
temploma, több szép marsai, szül. 1505., megh. 1563 dec 31. Parisban.
övezett városnak van
parkja, parlamenti palotája, nagyszer kormány- 1543-ban a könnyíi lovasságot vezényelte Pieháza; van füvészkertje, több kórháza, több bankja, montban, 1544—45. Flandriában a császáriak és
számos iskolája, (looo) 105,734 lak. Ipara még je- az angolok ellen küzdött. II. Henrik, kinek udvarálentéktelen, de annál élénkebb a kereskedelme. ban kiváló szerepet vitt, diplomáciai küldetésekre
Székhelye a kormánynak, kat. érseknek, angli- is felhasználta. 1550-ben francia marsallá és Piekán püspöknek. 1825-ben alapították, mint a mout kormányzójává tették meg 1562. Paris pasydneyi fegyencek mellékállomását, szabad tele- rancsnoka ós 1563. Normandia kormányzója lett.
pülknek csak 1842. nyitották meg ettl fogva V. ö. Marchand, Charles I. de Cossé (Paris 1889).
Testvére Arthur de Cossé, Secondigny grófja,
rendkívül gyorsan fejldött.
Briscambille, kártyajáték, 1. Brusquembille. másként: de Gonnor báró, szül. 1512., megh.
Briscon (franc, brisque). A brusquembillebl 1582 jan. 15. 1567. marsall lett, s IX. Károly
alatt a hugenották ellen kitüntette magát.
(1.
0.) származott kártyajáték, melyet 32-lapos
kártyával játszanak. Két személy játssza, öt-öt Charles-nak íiai közül Tímoléon de Cossé 1569.
kártya kiosztása után a tizenegyedik lapot felütik elesett Mucidannái (Périgord); a másik pedig,
adoutnak, a többit leteszik talonnak, melybl a Charles de Cossé, a ligához csatlakozott s Mayenne
kijátszott kártyáikat pótolják a játékosok. Számí- herceg bizalmából 1594. Paris kormányzójává
tanak a quintek, quartok és a tercek, az adout lett. B. azonban IV. Henriknek adta át Parist, aki
színében duplán. A négy király 100-at, a négy erre marsallá nevezte ki. XIII. Lajos 1611. hercegi
dáma 80-at és a négy disznó 50-et számít. Aki rangra emelte. Elesett St. Jean d'Angély ostroaz összes ütést viszi 600, kinek csak általában mánál 1621.
Louis Hercule Tinioléonde Cossé,
van több ütése, 10 pontot ír a maga javára.
B. hercege, szül. 1734 febr. 14. XVI. Lajos alatt
Brise (franc.) a. m. szell.
a svájci gárda parancsnoka és Paris kormányzója,
Brisebarre (ejtsd: brizbár), Edouard Louis megöletett 1792 szept. Fia, Tímoléon de Cossé, B.
Alexandre, francia szinmiró, szül. Parisban hercege, szül. 1775., megh. 1847. XVIII. Lajos alatt
1818 febr. 12., megh. u. o. 1871 dec. 18. La flole az abszolutizmus védelmére kelt a pairek kamade Cagliostro (1858) c els darabjával fényes si- rájában.
kert aratott. Azóta, többnyire más szerzkkel (AniBrisseau-Mirbel, 1. Mirbelcet-Bourgeois, Dumanoir, Bugéne Nus) társulva,
Brisson, Eugéne Henri, francia radikális politöbb mint száz darabot írt, részben drámákat, rész- tikus, szül. Bourges-ban 1835 júl. 31. Ügyvéd volt
ben bohózatokat, melyek a napi szükségletekre Parisban, 1867. az ellenzéki Revue politique c lavoltak tekintettel s ma már feledésbe merültek. pot indította meg, melyet a császári kormány nemBriseis, eredetileg nem tulajdonnév, hanem sokára betiltott. 1870 szept. 4. Paris város maireegyszeren a. m. brisai leány (Brisa lesbosi vá- jének titkárává nevezték ki; 1871. Parisban a
ros), Homeros képzeletének romantikus alakja, nemzetgylés tagjává választották, hol a szélsöAchilleus kedvelt rabszolganje, ki urához bens balpárthoz csatlakozott. 1876 óta máig tagja a
szerelemmel ragaszkodik s kit a hs annyira sze- képviselkamarának, melynek 1881—85, 1894—
ret, hogy mikor Agamemnon erszakos fellépése 1899, 1904, 1906. elnöke is volt. 1910 jún. óta
következtében el kell tle válnia, e veszteség arra újra a képviselház elnöke. 1885—86-ig minisztera végzetes haragra ingerli t, mely az Ilias tárgya. elnöke volt Franciaországnak. Puritán életmódja
Brisement forcé (franc, ejtsd brizman forszé), közmondásos. Munkát is írt Souvenii's. Affaire
zsugorodott izületek erszakos nyújtása. A nyúj- Dreyfus (Paris 1908).
:

;

;

:
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;
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—
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Brissot, Jean Pter/e. francia forradalmár, szül.
Chartresban 174 jan. 14., kivégezték Parisban
1793 okt. 31. Néhány büntetjogi munkával
(Théorie des lois criminelles, 1780, 2 köt.) nevét
ismeretessé tette és az orléansi herceggel lépett
összeköttetésbe. Munkáit Voltaire is megszerette,
de az udvar üldözte s 1784. néhány hónapig a Bastilleban ült. Egy másik elfogatás elöl (az Urléansi
herceggel sztt összeesküvés miatt) Londonba menekült. Parisba visszatérve 1788. a Société des
amis des noirs-t alapította. A forradalom kitörése
után Le patriote fran^ais c. lapjában a szenvedélyek
tüzét szította. A párisi községtanácsban, késbb
pedig a nemzetgjülésben feje volt a királyellenes
pártnak, amelyet az udvar Brissotins-pártnak nevezett. Háborút kívánt minden koronás zsarnok
ellon 8 egész Európát szerette volna köztársasággáátalakítani. Angliának és Hollandiánaksür-

getóse folj-tiín tényleg meg is üzenték a háborút
(1792-93). Az 1792 szeptemberi mészárlások után
azonban szakított a szélskkel és a Girondistákkal tartott, kiknek sorsában 1793 máj. 81. ö is osztozott. Azzal vádolták, hogy egj'etért az udvarral
Moulinsban elfogták és Parisban lenyakazták.
Emlékiratait Mémoires de B. sur les contemporains et la révolution fran^aise c. fia adta ki 1830
(4 köt.). Új, kritikai kiadást rendezett Berrond
Cl. (Paris 1911, 2 köt.).
Bristenstock, a Glarni-Alpok egy hegycsúcsa,

üri svájci kantonban, 3075 m. magas

;

Amsteg-

7—8

óra alatt lehet rá feljutni.
Bristoe Station (ejtsd: brisztó stésn), helység Vii'gtnia északamerikai államban az Unió csapatai
1862 augusztus 27-én Hooker és 1863 október
14-én Warren vezetésével itt megverték a kon-

böl kiindulva

;

föderált sereget.

Bristol (ejtsd: briszti), 1. Angolország egyik legjelentékenyebb keresked városa, önálló közigazgatási keriilet az Avon mellett, (1910) 357,059 lak.,
10 km.-re a Sevem torkolatától, mellyel, valamint a Temzevel, csatorna köti össze. Két frészbl áll, a jobbparton van a sajátképeni B., a balparton Redcliff, amellyel 214 m. hosszú és 88 m.
magas lánchíd köti össze azonkívül a fölötte
;

emelked meredek magaslaton

Clifton nyaraló-

külváros terül el nagj^ fogadókkal, parkkal, sportteleppel. A 100-nál több templom közül nevezetesebbek: St. Mary(XIII— XV. sz.), a székesegyház
(1306—32), Mayor's Chapel (XIII. sz.), a Szt István templom, a templáriusok temploma. Kiválóbb
világi épületek a városháza (Guild Hall, 1846),
a törvényszéki épület, a tzsde, a színház. A gyáripar legnagj'obbrészt cukrot, dohányt, szappant,
a forgalomnak elmozdítására
üveget termel
szolgálnak az új kikötómedencék, amelyek lehetvé teszik B. közvetlen összeköttetését a tengerrel. Kultúrintézmények terén is gazdag, kiválóbbak a B. Institution képtárral és geológiai gyjteménnyel, a természetrajzi múzeum, a városi
közköny\'tár, az University Ck)llege, Clifton College, az orvosi iskola, a csillagvizsgáló, továbbá
kórházak, árvaházak. B. székhelye egy anglikán
és egy kat. püspöknek van osztrák-magyar konzulátusa. Az angol alsóházba 4 képviselt küld.
2. 5., város Connecticut északamerikai államban, (1900) 9643 lak. óragyártással. - 3. B-, város
:

;

:

:

—

;

—
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Pennsylvaniában, (1900) 7104 lak.; a Delaware
mellett, sok gyárral. - 4. B., kikötváros RhodeIslandon Észak-Amerikában, (1900) 6901 lak.
5. B; városVirginiában, Észak- Amerikábui, (i»oo)

—
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lak. ; vasúti gócpont.
Bristol-csatorna, 128 km. hosszú, 8 69 km.
széles tengeröböl Anglia Ny.-i részén, Wales D.-i
partjai, Somerset és Devon angol grófságok É.-I

—

partjai közt.

Bristoli sárgaréz, 1. Sárgaréz.
Bristol öböl, a Behring-tengemek Alaszkába

benyúló öble.
Bristol-papiros (^t2WÍ>ei/-pamVos),aquarell-fe8téshez s krétarajzokhoz használt ersen fényesített
amely 3—12 összeragasztott
írópapirosból áll.
Bristol-Társaság, egy írókból és tudósokból
áUó baráti körnek a neve, mely 1896 óta a budapesti Bristol-szállóban szokott naponként találkozni. Eredetileg a következk voltak tagjai:
Tamai János kúriai biró, Péterfy Jen, Lederer
Béla, Himpfner Béla, továbbá Goldziher Ignác,
Angyal Dávid, Riedl Frigyes egyet tanárok.
Gyulai Pál is szívesen felkereste a társaságot,
melynek tagjai majdnem mind munkatársai voltak az általa szerkesztett Budapesti Szemlének
(1. 0.). Késbb mások is csatlakoztak hozzá, mint
Heinrich Gusztáv, Haraszti Gyula, Rombauer
Emil, Miklós Ferenc stb.
Brisure(franc.,ejtsd bnsaür),!. kis csuklócsatok
(szatinált) karton,

:

—

a várbástyáknál a védvonal meghosszabbítása.
Britannia, a mai Angolország, Skócia és ír-.
land, más néven Britanniáé v. Britannicae Insulae,
a gallusokkal rokon lakosaitól, a brythön (a. m.
testüket fest) keltákt<)l kapta nevét. A rómaiak
nagyon késn vettek róla tudomást, bár a feniciaiak és a görögök már a Kr. e. VI. sz.-ban ismerték és kassiteridáknak (ónszigetek) nevezték.
A lakosok vallás, nyelv, szokások és viselet dolgában nem igen különböztek a gallnsoktól, osakhogy durvábbak voltak. Elször Július Caesar
támadta meg ket (Kr. e. 55 aug.— szept. és 54
júl.— szept.) és a legrégibb törzset, a trinobantokat Cassivelaunus (1. 0.) fejedelmükkel egjütt legyzte, azonban nem hagyott hátra rséget és
megelégedett csekély adó kikötésével. Csak Claudius császár korában (42— 43-ig Kr. u.) kezddött
meg igazi hódítása és betelepítése római gyarmatosokkal, kik élénk összeköttetést teremtettek
meg Rómával. Sokszor kellett a lázongó keltákat
megfékezni, úgy hogy B. meghódítását csak Qu.
Petillius Cerialis (71-75) ós fleg Cn. Július
Agricola (78—84) fejezte be; st az utóbbi egy
idre Caledoniát is elfoglalta a Clyde és Forth
öblökig. Hadrianus császár Caledonia birtokánil
lemondott és védelmül ellene a Solvay-öböltöl a
Tyne torkolatóig hatahmas sáncokat (the Román
Wall) építtetett. Késbb ismét próbáltak a rómaiak
északibb \idékeket meghódítani, de Septimius
Severus újra a Hadrianus építette határokat
ersítette meg. Carausius, a római hajóhad ve-

függkön

zére,

stb.

germán

2. jB.,

kalózoktól támogatva 286. fölvette

B.-ban a császár nevet és 293. uralkodott itt, míg
versenytársa, Allectus meg nem buktatta- Ezt
viszont 296. Constantius Chlorus buktatta meg.

—
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Tíz év múlva fiát, a késbbi Nagy Constantinust
B.-ban líiáltották ki császárrá. Halála után csakhamar (337) megkezddött É.-ról a piktek és skótok betörése, mely még azután is folytatódott,
miután Theodosius (Nagy Theodosius császár
atyja) 369. nagy diadalt aratott fölöttük. Minthogy itt mindig felléptek ellencsászárok, kik Gallia birtokára is vágytak, Honorius 407. teljesen
lemondott B.-ról, mint provinciáról; s midn
Aetius a britektl megvonta támogatását (446),
Vortiger, Kent fejedelme, segítségül hívta a szászokat, kik 455 óta B.-ban megvetették a lábukat
(1. Angolszászok). Mint római provincia 197. két
részre osztatott a D.-i B. inferior, az É.-i B. superior nevet kapott. Diocletianus idejében a D.-i
rész két részre oszlott (B. prima és B. secunda),
szintúgy az É.-i rész is (Flavia Caesariensis és
Maxima Caesariensis) a barbároktól visszahódított legészakibb részt pedig az elbb említett
Theodosius Valentiniana néven ötödik provinciaként szervezte. A legnagyobb két város volt Londinium és Eburacum (York). V. ö. Camden, B.
(1586, azóta több kiadásban); Horsley, B. Romána (1732) Bhys, Celtic Britain (2. kiad., 1884);
Anderson, Scotland in pagan times (Edinburgh
1883—86); Hübner, Römische Herrschaft in
Westeuropa (Berlin í890);Elton, Origin of English
history (London 1882); Mommsen, Römische
Gesehichte (V. köt. 5. fej.) Scarth, Román Bri:

;

;

;

tain (London 1883).

Biitsirinisi-iém(Britannia-MetallMinofor),ón

—

Brit-Eszak-Amerika

gyártása különösen Angliában (ahol föltalálták) Birmingham ós Sheffleld városában virágzik,
fontos még Elberfeld és Lündenscheidt ipara.
V. ö. Bischoff, Das Kupf er u. seine Legierungen
(1865); Ledebur, Die Legierungen (1890).
Britannicus, Claudius császárnak Messalinától származott fla, teljes nevén
Claudius Tüierius B. Caesar (40—55 Kr. u.), ki B. nevét apja
britanniai hódításainak emlékére kapta. Midn
anyja halála után apja Agrippinát vette nül, ez
elbbi férjétl származott fiát, Nérót, a császárral
adoptáltatta, B.-t pedig hülyének híresztelte el,
Claudius meg akarta akadályozni, hogy Nero legyen az utóda, azonban Agrippina a császárt
megmérgezte. De midn trónra került fia, Nero,
nem akart uralomvágyának tért engedni, már
B.-t készült császárrá kiáltatni, mire Nero B.-t,
a Claudius-esalád utolsó sarját, megmérgezte.
Brit-Becsuánföld, angol koronagyarmat DélAfrikában, a Nagy-namák földje, a Molopo folyó,
Transzvál, a griquák földje és az Oranje között,
184,980 km2 területtel. Lakóinak számát 1900.
72,736-ra becsülték. A Becsuánföld többi része a
d. sz. 22"-ig brit protektorátus, ennek területe
320,000 km2. Az egész B. fensík, melyet egyes
hegyláncok szakítanak meg éghajlata egészséges vízben hiányt szenved és lakói leginkább
csak állattenyésztést znek. A Fokgyarmat alá
tartozik. Az angol ftisztvisel székhelye Vryburg, amelyet Kimberleyvel vasút köt össze.
Brit-Beludzsisztán, brit birtok Afganisztán,
Szind, Pandzsab indiai tartományok és a független Beludzsisztán közt. A Szulejmán hegylánc D.-i
ágai takarják. Területe 35,000 km^, 172,687 lak.
Számos folyó öntözi, vannak szénbányái, kolajforrásai Ny.-i részét vasút szeli végig. Kormányzata élén egy angol chief-commissioner áU. Mivel
az út Dél-Afganisztánba rajta vezet át, az angolokra nézve nagy a fontossága. Fhelye Quetta.
Brit-Birma, 1. Birma.
Brit-Borneo, 1. Borneo.
Brit-Dél-Afrika, 1. Délafrikai Unió.
Brit délafrikai társulat, 1. Délafrikai angol
:

;

;

és antimonium ötvénye, melyben néha van réz,
,ólom, cink és bizmut. A normális ötvény 90— 920/0
ónból és 10— 8^0 antimoniumból áll. A B. ónfehér,
néha a kékesbe játszó, a platinához hasonló szín.
Fajsúlya az összetételtl függ, átlag 7-3. Szilárdsága olyan,mint az óné,azonban ennél keményebb,
miért is jobban fényezhet. Igen jól hengerelhetjük, nyújthatjuk, sajtolhatjuk és nyomhatjuk, reszelni is jól lehet. Törése
szemcsés v. horgas,
hangja cseng és szép. A levegn egykönnyen
nem rozsdásodik, a szerves savakkal, így pl. az
ecetsavval szemben ép oly állékony, mint az ón,
ezért belle teás kannákat, kanalakat s egyéb társulat.
eveszközöket készítenek; csak arzént ne tarBritek, brittek, britonok v. britanniaiak, D.-i
talmazzon, mert ettl a nedves levegn megho- Anglia régi kelta lakói, akik Kr. u. az V. sz.-ban a
mályosodik, rideg lesz és mérges rozsdát fog. Az szászoktól legyzetvén, régi hazájukat elhagyták
ötvény készítésekor elször a rezet ömlesztik meg, s a mai Bretagneba (1. 0.) költöztek. Hogy külsejük
ehhez adják az ón egy részét és az antimont, ek- félelmetesebb legyen, testüket kólo-e festették és
kor a tüzet gyengítik és az utolsó ón adalékot tetoválták.amitl a szomszéd gallok «britonoknak»
adják be, mire az ötvényt vasrúddal megkavar- mázoltaknak nevezték. Egyébként állati brökkel
ják. Az ömledéket acél v. sárgaréz formába öntik, ruházkodtak, a csatába pajzzsal, trrel és kurta
melyet vérkövei kennek be, hogy az ötvény hozzá lándzsával fölfegyverkezve indultak gyalog vagy
ne tapadjon jó a terpentinolajjal befüstölt forma lóháton, 8 a csatározást énekszóval kezdték. Beis. Öntés eltt a formát jól meg kell melegíteni.
csületes, békeszeret, egyenes jollemtiek voltak,
Sok tárgyat hézagöntéssel készítenek. Mivel a nagy szónokok, de a galloknál kevésbbé vendégB. lemezek könnyen idomíthatok, sok tárgyat szeretk állattenyésztéssel és földmív éléssel fogaz esztergán, famintákon vagy eskalapácsok- lalkoztak mtrágyát készítettek íigyagkeverékkal alakítanak ki. Az egyes részek összeforrasz- kel s híres ónbányászok voltak. Tej és hús volt
tására gyorsforrasztót használnak, melyet póris- ftáplálékuk. Mai értelemben a B. szó az angolok
porba vagy olaj és kolof onium keverékébe merí- általánosító neve, mint a régi Britannia lakosait
tenek. A ícész áúrt igen finom, félig nedves ho- illeti.
mokkal vagy smirgel-porral csiszolják és száraz
BTitÉszak-Amevik&fBritisJiNorthA^neriea),
tripelporraí v. bécsi mésszel fényesítik, a gal- az északamerikai brit birtokok összefoglaló neve.
ván úton nikkelezett B.-áriikat alboid-nak és a Hozzá tartoznak: Canada (szárazföldi területe
tombakkal bevontat szimolór-nsik nevezik. A B. 9.400,000 km« lakossága (1909) 7.185,000), New
:

;

sr

;

;

;

;

;
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Foundland és Labrador (420,000 km*, 237,604
lakos). Összes területe 9.820,000 km*, lakossága

—

Tágabb értelemben B. magában
foglalja Brit-Hondurast (20,000 kni', 43,000 lak.)
és a brit n\iigatindiai szigeteket is (British West
Indies: 31,000 km* 1.800,000 lak.). Ezeket is
beleértve, B. területe kereken 9.870,000 km», la-

(1909) 7.442,fi04.

Brit-Kolumbia

British Association- egység, az elektromos
ellenállásnak a B. A. által megállapított (1863), ma
már nem használatos egj'sége =: 09877 ohm.

British
lig)

a.

m.

Empire Leaf^ne (^itad:

brit birodalmi liga,

brittls

impejr

az a célja, hogy a

brit királyság és ennek kdlföldi gyarmatai közt
szorosabb kapcsolatot létesítsen.
kossága (1908) 9 millió (1. a megfelel címszók
British India IJne (ejtsd — lejn), angol gzalatt).
hajótáj^ulat. 123 gzliajóval, összeköttetést tart
fenn Ázsia és Ausztrália kikötivel.
Brit-Gnjána, 1. Gujána.
British Museum, 1. Brit múzeum.
Britholit (ásv), rombos rendszer oszlopokban.
British South African Companjr, Lásd
Cerium, Kalcium, SiO, és Pjüj tartalmú.
Brit-Honduras (1853-ig Belize), brit korona- Chartered Company és Délafrikai angol társugyarmat Kijzép- Amerikában, a Juka tan-félsziget lat.
Brit-Kaffraria, 1. Ka/ferek.
K.-i felén, Mexico, Guatemala és a Hondm-asiBrit-Kelet-Afrika, 1. Kelet-afrikai angol biröböl közt, 21,475 km' területtel. Partjai alacsonyak és sok helyen mocsarasak, elttük egész sor tokok.
koralliumzátony húzódik el. Belsejében a partokkal
Brit-Kolomhia {British Columbia), Kanada
egj'közü hegysor, a Coxcomb Mounts (legmaga- (1. 0.) DNy.-i tartománya, a éS" 20' és 60" 20' é.
sabb csúcs a Vitori Fik 1300 m.) vonul végig. Apró sz., 141« és 114° ny. h. között. Határai Ny.on a
parti folyói számosak a Rondó, Old, Bébire stb. Csendes-óceán és Alaska lenyúló partvidéke
Az éghajlat forró, a passzátok enyhítik az évi É.-on a Mount Elias és azután egyenes vonalban
középhmérsék 26'7o, az évi esómennyiség 1944 19 h.-i fokon végig (1390—120") a 60. szélességi
mm. A sárgaláz nem ritka. Az alacsony részeken kör K.-en 6 sz.-i fokon végig (60*- 54») a 120.
értékes fákból (mahagóni, kampes, cédrus, kó- h.-i kör, attól kezdve a Rocky Mountains D.-en
kuszdió), álló erdk vannak nagy kiterjedésben ; a 49. sz.-i kör, amelyen túl csak a Vancouvera magasabb kopár részeken házi állatok legelész- sziget csúcsa terjed D.-i irányban. É. és K. felé
nek. Kenyémövények a kukorica, rizs, jamsz- a kanadai Northwest Territories, D.-en az
gyökér és banána. Vannak kisebb kávé- és cukor-, Egyesült-Államok határosak B.-val. Területe
pamut- és indigóültet\'énvek. A lakosok száma mintegy 990,000 km«. A parUidék, akárcsak fel(1908) 43,270 (22,043 férfi és 21,227 n). A születé- jebb Alaskában, ersen szaggatott. Fjordjai és
sek száma felülmúlja a halálesetekét; 1000 la- mélyen bevágódó öblei a norvég fjordokra emlékosra esik 367 születés, 233 haláleset. A népis- kezt€tó nagjszer tájképeket rejtegetnek. A parkolák száma 42, 4488 bejegyzett tanulóval és a tokat a Vancouver- és a Qneen Charlotte-szigetek
középiskoláké 4, kb. 294 tanulóval. A behozatal és még sok más apróbb sziget szegélyezi. K.-ena
értéke (1908-09) 556.760, a kivitelé 457,970 st. Rock}' Mountains jégárakkal fedett láncolatai, a
font. A hajóforgalom (1908) 507,443 t., amibl a Gold,' Purcell, Selkirk, Cariboo, Finlay és Cassiar
brit hajókra 177,413 esik. Távíró- és telefon- hegjiánc (Mount Columbia 4328 m.), a parton a
vonalak kötik össze Belizét D. felé Fonta Gerdá- Coiast Rangé (parti hegjiánc) vonul végig ; a kett
val és D. felé Corosallal. A kormányzó mellé van között 1000 m. átlagos magasságú fensík tei-ül
rendelve egy 5 tagú végrehajtó bizottság és egy el, kisebb hegjláncokkal. Folyói a Fraser, Skeena.
törvényhozó bizottság, amely 3 kinevezett és 5 Stikine, Taku stb. kanyargó, szk canonokban
a parti hegjiáncokon s
választott tagból áll. A rendrség 94, a katonaság törik keresztül
253 fbl áll. A gyarmat jövedelme (1908—09) alig njTijtanak hajózásra alkalmas \'ízi utakat a
75,070 kiadása 111,480 st. font. Nég>' l^rületre tartomány belsejébe. (A Stikine és Taku egyébvan fölosztva É.-ira (székhely Corosal), ENy.-ira ként is Alaska területén éri el a tengert). A Fraser
(Orange Walk), középsre (Belize) és D.-ire (AH Fort Yale-ig, a Skeena egészen Hazeltonig hajóztél idején hatolFines). A fváros Belize (1. o.). A gyarmat alapí- ható. Az aranykeresk karavánjai
befagj-nak a
tója a skót Wallace 1638 körül. A spanyolok c^k nak, fel a folyók szorosain, amikor
közül legfonto1786. ismerték el angol birtoknak. 1859-ben álla- \izek. A Rocky Mountains hágói
Hector-hágó és a
pították meg végleg a határait. 1853-ban szer- sabb a Kicking Horse vagy
Canadian Paciílc
vezték koronagyarmattá, amely Jamaikától füg- Yellow Head hágó. amerre a
építették. Az elbbit
gött 1884. önállóvá tették. V. ö. Bristotve and és a Great Trunk Railwayt
áthaladó vonalak kötik
IVright. Handbook of British Honduras (Edin- a tartomány belsején
transzkontinentális
burgh, évenkint megjelenik) Gibbi, History of össze az Egyesült-Államok
Honduras (London 1883); Morris, The vasutjaival. Említésre méltó a hajózás a Kootenay.
:
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:

:

;

;
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British

Colony of British Honduras
Brit-India,

1.

(n. o.

1883).

Lídia.

Britisb Association for

the

Advancement

Síieru'e (rö\id jelzéssel B. A.), Londonban alakult nagy társaság, melynek célja a tudománj'os

of

munkálatok és a tudományos világ nemzetközi
érintkezésének támogatása. A magyar orvosok
és természet\izsgálók vándorgyülési intézményének hasonmása, amely az egész földkerekség angol birtokain összejöveteleket tart.

Slocan, Arrojo és Acanagan tavon. A part^'idék
éghajlata a N'y.-i szelek hatása alatt feltnen
enyhe, a csapadék, kivált télen, jelflotékeny. A
bels platean-kerület száraz, stq^woerfl, nagy
hraéraékbeli szélsségekkel, rövid, forró nyárral,
csaknem tíz hónapi faggyal. A lakosok száma
kínai.
(1901) 178.657. Ebbl 25,000 indián, 15,000
4000 japáni. Ezek többnjire erdgazdasággal.
állatten vesztéssel, halászat- s vadászattal foglalkoznak. Jelentékeny a bányászata is. B. fvárosa

;;

;

—
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Brit szigetek

Vidoriay ancouver szigetén, (1901) 20,816 lakos- tees of the British Museum nev bizottság intézi,
Egyéb városok: Vancouver (26,133 lakos), a melynek tagjai közt ex offlcio helyet foglalnak a
Canadian Pacific Railway végállomása a Csendes- nagy adományozók családjainak tagjai. A gyjteóceán partján (alapíttatott 1886); Esquiniault, mények d.e.l0—d.u.6-ig,akönyvtár reggel 9-töl esti
a fváros mellett, jó kikötvel; New Westminster, 8 óráig van nyitva; belépdíj nincsen. A könyv-

sal.

a régebbi fváros, Vancouver városa közelében
Prince Rupert, az új Grand Trunk Railway
tengerparti végállomása stb. B. azeltt (Új-Kaledonia néven) azoknak a vadászterületeknek a
tartozéka volt, amelyeken a Hudson

panynak

volt monopóliuma.

tár kb. 2.000,000 kötetet foglal magában, az évi
gyarapodás átlag 50,000 kötet; a könyvállványok hossza kb. 65 km.-t tesz ki. A látogatók

száma évenként meghaladja a negyed

Bay Com- Az egyes

Az arany fölfedezése

után 1858. elfoglaltatott s 1871. Kanadához (1. 0.)
csatoltatott. V. ö. Baedeker's, The Dominion of
Canada with New Foundland, and an Bxcursion
to Alaska (London 1907) Bourinot, Canada (u. 0.
1909) Filippi, Forschungsreise des Prinzen Lud;

;

wig Amadeus nach

d. Büasberge (Leipzig 1900).
Brit középafrikai protektorátus, 1. Közép-

afrikai brit protektorátus.
Brit mitológia, 1. Kelta mitológia.
Brit múzeum (ang. British Museum), nagyszer angol nemzeti intézet Londonban, mely különböz fajú, ép oly gazdag, mint terjedelmes
gyjteményeket foglal magában. Magvát a sir J.
Cottontl 1700. a nemzetnek ajándékozott államiratokból, bibliai és egyéb kéziratokból álló könyvtár teszi. 1753-ban megvette a kormány 20,000
font sterlingen sir Hans Sloanenak hagyatékából annak 50,000 font érték gazdag természetrajzi gyjteményeit és könyvtárát, valamint a
Harley-féle gyjteményt, melyeket a Cotton-féle
könyvtárral egyesítvén, a múzeum céljaira megszerzeit Montagu Houseban helyezett el és 1759.
a nagy közönség számára megnyitott. A gyjtemények részint hagyományozás, részint vásárlás
útján rendkívül hamar gyarapodtak, 1772. megvették a Hamilton-féle régiséggyjtemónyt, 1816.
35,000 fonton a lord Elgin-töl (1. 0.) gyjtött Parthenon-szobormveket mikor aztán IV. György
király az eldjétl gyjtött könyvtárt a múzeumnak ajándékozta, a helyiségek már nem voltak
képesek a fölszaporodott kincseket befogadni s
akkor a Montagu palota helyén sir Róbert Smirkes és öccse, Sydney Smirkes tervei szerint 1823—
1855-ig fölépítették a most is fennálló múzeumión oszloptól díszített homépületet, melynek
lokzata 112 m. hosszú; a négyzetalakú épület
bels udvarában 1855— 57-ig megépítették a körös alaprajzú hatalmas olvasótermet, melynek
43 m. az átmérje és melyet 32 m. magas kupola
föd. Az épületet 1884. Dny.-onúj szárnnyal (Whi te
building) bvítették, jelenleg meg É.-i oldalán
;

M

milliót.

kitn

katalógusok tájékoztatnak a könyvtár katalógusa (Catalogue of Printed Books), mely a Magy. Tud. Akadémiában is
megvan, 58 folio kötetbl (1882—84) ós azóta
megjelent 9 Supplement-kötetbl áll. Az alapítás
óta az óriási érték adományokat nem számítva,
7 millió fontnál többet költöttek a gyjtemények
gyarapítására. V. ö. Cowtan, Memoires of the
British Museum (London 1871); Erdélyi Pál, A
Brit. Mus. könyvtára (Magy. Könyvszemle 1897)
The British Museum library and its catalogue
(Edinburgh Review, 1906., 117—136. 1.).
Brit-Nyugat- Afrika, 1. Nyugat-afrikai angol
tárakról

;

birtokok.

Brit-Nyugat-India,

1.

Nyugat-India.

Brito, kiköthely Nikaragua középamerikai
államban, a Csendes-tenger mellékén, 80 km.nyire Manuagától D.-re. Mivel ott fekszik, ahol
a tengerpart a Nikaragua-tavat legjobban megközelíti, a Nikaragua- csatorna végpontjául sze-

melték

ki.

Brito, Jéa?í, brüggei (Belgium) könyvnyomtató
a XV. sz.-ban. Híres levélfest is volt egyszersmind s 1493. halt meg. Nyomtatványán nincs
évszám s ezért addig az 1480-as évek köri megjelentek közé számították azokat. 1898-ban a

brüggei levéltáros, Gilliodts van Severen könyvet írt róla, amelyben
tartja a könyvnyomta-

t

tás föltalálójának. Szerinte B.

már

1445.

nyom-

volna Brüggeben francia nyelv könyvet,
még pedig Gerson János professzornak híres orvosi munkáját 32 oldalnyi terjedelemben.
Britomartis, krétai vadászistenn, kit már
hazájában a rokonjelleg Diktynnával (Artemis
mellékalakjával) hoztak kapcsolatba. így érthet,
hogy Diktynna regéjét, mely szerint a krétai
Mins király 9 hónapig üldözte hegyen-völgyön
keresztül szerelmével s a szerencsétlen végre a
tengerbe ugrott üldözje ell, Kallimachos s az
tatott

t

nyomán mások úgy mesélték, hogy az üldözött
tulajdonképeni neve B. volt s csak azért kapta a
Diktynna nevet, mert ugrásában halászhálókba
(gör. a. m. diktyon) bukott. Mikor kultusza a gö-

emelnek toldaléképületet (King Edward's buil- rög világszerte elterjedt, Artemis egyes epiehoriding). A B. 12 osztályra oszlik: 1. Könyvek, 2. kus alakjainak (így Aeginában Aphaia-nak) tiszkéziratok 3. keleti könyvek és kéziratok 4. réz- teletébe olvadt.
metszetek és rajzok 5. egyiptomi és keleti emBriton Ferry v. Llansawyl, város Walesben,
lékek 6. brit és középkori régiségek és néprajzi Glamorgan grófságban, a Neath torkolatánál,
gyjtemény 7. görög és római emlékek 8. érem- (1910) 8474 lak. vasolvasztókkal és ónlemezgyár;

;

;

;

9.

nötermészet-

földtani; 10. állattani

vénytani; 12. ásványtani osztály.
rajzi

;

;

;

gyjtemény;

gyjteményeket

szke miatt 1883.

(a

9—12.

A

;

11.

osztályt) hely-

tással.

Britonok, 1. Britek.
Brit-Szenegambia, 1. Gambia.

Brit szigetek (British Isles), 1129 szigetbl
új épületben, a South KensingNatural History Museumhan helyezték el. álló szigetcsoport Európa ÉNy.-i részén. LegA múzeum élén egy igazgató-fkönyvtáros (je- északibb pontja (60" 52' é. sz.) Unst szigetén, leglenleg F. G. Kenyon), minden osztály élén egy délibb pontja (49''53' é. sz.) a Scilly szigeteken
alkonyvtáros vagy
áll. Az igazgatást a Trus- széls pontjai NyK. irányban a Blasket szigetek
toni

r

:

BrIt-Szomáli-föld
(10''40' ny. h.) és
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Lowestoft

—

Brizo

összes helyezte át az újonnan épített B. városa. Altwin
püspök, IV. Henrik császár hive alatt 1080. VII.
Gergely ellen zsinatot tartottak itt. Ebben az idben nyerte a város azokat a kiváltságokat, melyek által közvetlen birodalmi papi herce^é^é
vált, mely IV. Rudolf herceg (megh. 1365) óta, de
fleg 1511-tl az osztrák házzal, mint Tirol tulajdonosával, szövetséget kötött. 1803-ban egyesítették Tirollal. Az 1803-ig fenállott heroegség
területe 937 km* volt, hozzátartozott Bnineck ée
Klausen is. A püspöki székesegj-ház mellett Wolkenstein Oswald (l. o.)_ költ sírköve látható.
Brixental, völgy E.-i Tirolban ; a B.-i Ache
km*, lakossága (1911) 45.216,741. (L. még a meg- folyik rajta keresztül, mely Wörglnél torkol az
Innbe. Az osztrák államvasút bischofshofen—
felel címszók alatt.)
wörgli vonala ezen a völgj'ön megy keresztüL
Brit-Szomáli-iöld, 1. Szomáli-fÖld.
Fhelye Hopfgarten.
Brittek, 1. Britek.
Brizham (ejtsd, brixem), kiköt város Devon anBrit -üj -Guinea, 1. Vj-Guinea.
Britz, falu Poroszország Potsdam kerületében, gol grófságban a La Manche partján, DartmouthTeltow járásban, Berlin mellett, D.-re, vasút mel- tól 6 km.-nj-ire, (1910) 7954 lak., halászattal és
van ev. temploma, ker. kór- kbányával. 1688-ban Orániai Vilmos, a késbbi
lett, (1905) 9477 lak.
háza, cementárú-, mükö-, drótkötélgyára, jelen- III. Vilmos angol király itt szállott partra, aminek emlékére emlékoszlopot állítottak.
tékeny kertészete.
Brixia, régi neve Bresciának.
Brit-Zambézia, 1. Zambézi.
Brixlegg, csinos fekvés falu Tirolban, Kufstein
Britzsinger Dániel, 1580—1590. kassai ötvösmester. Származáshelye a nyitravánnegyei Né- kerületi kapitányságban, az Alpbach és Inn összemetpróna. Kassán 1580 márc. 8. nyert polgárjogot. folyásánál, vasút mellett, (1900) 1196 lak., ezüst1586. meghamisította a város hitelesít jele gya- és rézbányászattal, nagy ólom- és rézolvasztóknánt szolgáló Uliomos bélyegütt s ezzel a próbát kal idközönként passiójátékokkal. Mint klimafel nem ér, rossz ezüstbl készített munkáit le- tikus gyógyhelyet sokan látogatják. 1899-ben
bélyegezte, miért aztán a tanács pénzbirságra Steub Lajos írónak itt szobrot emeltek. Közelében
ítélte. V. ö. Mihálikí., Kassa város ötvösségének D.-re Mehm kis fürdhely van.
Brixton, London külvárosa, a D.-i részen, (1910)
története (Budapest 1899, a M. Tud. Akadémia
75,966 lak., számos kerttel és nyaralóval.
kiadása).
Briza L., rezgöf inöv.), a Gramineae (PáBrive-La-Gsdllarde (ejtsd bnv-ia-gaiyár) y.Brive
járási székhely Corréze francia départementban, zsitffélék) család génusza, melynek 12 faja
a Corréze partján, az Orléans-vasút gócpontja, Európában, Észak-Afrikában, Ázsia mérsékelt
területein és Dél-Amerikában él. Legismertebb a
(1906) 17,425, mint község 20,636 lak., malomkbányával, híres mustár-, dióolaj készítéssel, gya- B. média L. Csinos ével pázsitf. Bugája szétpotfonókkal és agyagiparral; szarvasgomba-, g>Ti- terül, ágai finomak. Kalászkája lapos, szívalakü,
mölcs- és marhakereskedéssel. A csinos külsej, pelyvája kagylóalakú, száLkátlan. Jó, de nem a
két szép boulevardt<31 környezett város legjelen- legtáplálóbb takarmány, a juh különösen szereti.
tékenyebb épülete a Szt. Mártonról nevezett ro- Rendesen más fvel vegyest vetik ée legjobban
mán-gót stílusban épített templom a XII. sz.-ból. húnmszban, dús homokos agj'agtalajon tenyészik.
A várost Bnme marsallnak, a város szülöttének Az egyéves B. maxima L. és B. minor L. csokszobra ékesíti. Dubois bibomoknak is szülvárosa. rokhoz használatos dísznövény, ezért mindkettt
Az ókorban Briva Curretia volt a neve 5S4. itt kultiválják is. Ugyancsak díszif a mexikói B.
választották Gundobaldot Aquitánia királyává. ereda Lam. is.
Brizans, 1. Brisant.
BriTodnrum, Briare város (1. 0.) latin neve.
Brizeox (ejtsd briíó), Julién Auguste Pélage.
Brixellum (ma Brescello), GaUia Cisalpina
megersített helye a Pó jobbpartján. Itt ölte meg francia költ, szül. Lorientban (Bretagne) 1803
magát Otho császár (Kr. u. 69.) a Bedriacum mel- szept 10., megh. Montpellierben 1858 máj. 3. Els
költeménvei: Marié (18.31); Les Temaires (v. La
lett kapott vereség hirére.
kedves,
Brixen, város Tirolban, a Rienznek az Eisack- Fleur dor, 1841) Primel et Nola (1842);
elégiák, melyekbea
folyóba torkolásánál, a kuffstein-alai vasút\'ona- formás idillek és borongós
szék- szülföldjét énekli meg. Les Bretons (1846) ós
lon, 561 m. mí^asságban, (1910) 6551 lak.
c. munkáiban eröeebb
helye a hercegpüspöknek, kerületi kapitányság- Histoiree poétiques (1854)
Lefordította B. Dante Isteni
meg.
csendül
hang
szemigimnáziuma,
püspöki
állami
és
nak, van
mvei Oeuvres oomnáriuma, angol kisasszonyok leánj-nevel inté- színjátékát is (1840). Összes
alatt 1879-84. jelentek meg Parisban
zete, több kolostora, vízgyógyintézete régi szé- plétes c.
sa vie, ses oeavies
kesegvházát a XVni. sz.-ban átépítették, püspöki 4 kötetben. V. ö. Lengne, B.
palotája még 1280. épült, a XVI. sz.-ban kibví- (LUle 1898).
,
_^„
^
Briznik, kisk. Hnnyad vm. marosillyei j.-ban,
tették. Az idegenek fleg tavasszal és sszel látoo.).
(l.
gatják. A B.-i püspökséget Szt. Kaasziánus alapí- most Marosbereznek
Brixo (a gör. brizo a. m. alszom igébl), a detotta a IV. sz.-ban, a Sáben (Sabiona) nev hegyi
asszonyok si istennje, ki a toigw
várban, Klausen fölött; Albuin püspök (992—994) los-8zigeti
íl<>45'

k. h.).

területe 314,339 km*, lakossága (1911 ápr. 1.)
45.362.901. A B. fóbb tartozékai Nagj-- Britannia
(&reat Britain, 217,720 km»), Írország (Ireland,
a3,792 km«), a Hebridák (The Hebrides, 3115
km»), az Orkney (1,044 km*) és Shetland szigetek
(1421 km*), továbbá Man szigete (Isle of Man,
588 km*) és a Channel szigetek (^C^rtwwe/ Islands
Jersey, Guemsey stb., 194 km*). Man szigete és
a Channel szigetek külön-külön autonóm törvények alatt állanak. A B. összes többi tartozéka
egjrtitt véve alkotja az Egyesült királyság-ot
(United Kingdom), ameljTiek területe 313,557
:
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;

;
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Brjanszk

Broca-féle
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veszélyeitl óvó álomjóslatokat küldött. Hívei
csolnak-alakú edényekbon mutatták be neki áldozataikat.

Broadway,

New York

(1.

0.)

mez

egyik futcája.

Broadwelle-gyrü,azékzávárzattal biró lövedék dugasztó-gyürje légmentes elzárás elidé-

Brjanszk, kerületi székhely Orel orosz kor- zése céljából, 1. Löveg.
Broadwood and Sons (ejtsd braadvud end szánsz),
mányzóságban.a Deszna partján, (1900) 23,520 lak.,
nagy tüzérarzenállal ós ágyuöntvel, asztalos- és azaz B. és üai, londoni zongoragyártó cég, mehajóópítöiparral, élénk kender-, kendermag-, ken- lyet Shtidi vagy Tschudi Burkhárt, svájci harpderolaj-, kátrány- és fakereskedéssel. Közelében szikord-gyáros, 1732-ben alapított. Örököse lett a
van az 1288. alapított Szvenszkoj kolostor pap- ye]e,Broadwood John, aki csak forgalomba hozta
nevelöintézettel és 1745. épült szép templommal. 1781. az ú. n. angol mechanikát, melyet az 1770.
Brjesztya, kisk. Turócz vm.-ben, 1. Berestyén- elhunyt németalföldi feltaláló, Backers Americus,
neki ajánlott s mely szerint a zongora billentje
falva.
Brjochov-szigetek, szigetcsoport a Jenisszei nem egyszersmind a húr kalapácsa. Broadwood
családja folytatja a gyárat, mely
torkolatában, amelyet nyáron sok halász szokott megh. 1812.
:

;

évente több ezer zongorát állít el.
Brobdingnag (Brobdingnac), Swift «Gulliver
Brjuszov, Valér Jakovlevics, orosz költ, szül.
Moszkvában 1873. Különösen versei említendk, utazásaiban)) az óriások országa; úgymint Liliput
a törpéké.
melyeket a következ kötetekben gyjtött össze
Broca, Paul, francia orvos, szül. Sainte-FoyTertia Vigília (Moszkva 1900); Urbiet Orbi (u. 0.
1902) Stephanos (u. 0. 1905). A föld c. drámát la-Grandeban 1824 jún. 24., megh. 1880 júl. 8.
A párisi orvosi egyetemen 1849. doktorrá lett és
is írt és novellákat.
Brkiáevina, adók. Zágráb vm. pisarovinai j.- 1853. tanárnak ós kórházi sebésznek választották.
bau, (1900) 516 horvát-szerb lak. u. p. Pokupsko, Nagyszámú közleménye az izületi porcok megbetegedéseirl, a rachitis kórbonctanáról és külöu. t Pisarovina.
Brlenic, adok. Zágráb vm. jaskai j.-ban, (looo) nösen a pályadíjjal jutalmazott munkája Mémoire
sur l'anatomie pathologique du cancer megérde338 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Krasic.
Brlic Ignác, horvát író, szül. Bródban 1834 melt elismerést szereztek neki. 1868-ban az orfebr. 1., megh. u. 0. 1892 ápr. 8. Költeményeket, vosi akadémia tagjává és a sebészeti klinika taszatirikus elbeszéléseket írt. 1867-ben a diakovári nárává választották. Valóságos szenvedéllyel
foglalkozott az antropológiával és etnográfiával.
kerületet képviselte a horvát országgylésen.
Brlog, adók. Lika-Korbava vm. otocsáni j.-ban, Társaival megalakította a Société d'anthropolofelkeresni.

;

;

:

;

(1900) 2260 horvát-szerb lak. postahivatal, u. t. Zuta
lokva. Hajdani nagy vára ma romokban hever.
Br. m., a latin Brevi manu rövidítése (1. 0.).
Brnjavac, adók. Zágráb vm. vrgin mosti j.-ban,
(1900) 347 horvát-szerb lak.
p. u. és u. t. Vrgin
;

;

most.

Bmjeuska,

amelyektevékenysége folytán alakult 1876.
az antropológiai intézet. Ez intézet kiinduló pontját teszi a mai irányú emberbuvárlati tannak, s
mintájára Európa és Amerika mvelt államaiban
csakhamar ilyen emberbuvárlati társulatok nagy
számmal keletkeztek. B. ez idtl fogva az egyetem sebészeti tanszéke mellett fleg embertannal
foglalkozott. Utóbb embertani iskolát, «École
gie-t,

adók. Zágráb vm. glinai j.-ban,
733 horvát-szerb lak. u. p. és u. t. Glina.
alaBro., a bruttó (1. 0.) rövid jelzése.
d'Anthropologie))-t alapított. Nemkülönben
Broach, 1. Barocs.
pította a nevérl elnevezett B.-féle világhír
Broad Arrow (ejtsd: bródarró), aranymezö Nyu- embertani múzeumot («Musée de Broca») is. B.
gat-Ausztráliában, Coolgardie város mellett (1. 0.)
rendkívül sokat és sok újat dolgozott, ós nincs
csak 1891. fedezték föl.
egyetlenegy embertani probléma, amellyel nem
Broad Clturcli (ejtsd bród csörcs) a. m. széles foglalkozott volna, de legf ökép a tudományos buegyház (1. Anglikán egyház). Az angol teológiá- váreszközök kieszelésében tnt ki. Életének utolsó
ban és egyházi óletben'aMauriceP. D., Kingsley évében B. minden délután a Musée-ben töltött néCh., Robertson P. W., Stanley A. P. ós Parrar hány órát koponyamérésekkel foglalkozva. TanulF. W., által képviselt türelmes, úgynevezhet mányai az agyvel funkciójáról.a beszélés központszabadelv, széleselvü pártirányzat.
járól, az agytekervényekrl korszakot alkotók. A
Broadhurst (ejtsd: broadhörszt),lZenr?/,angol mun- francia szenátus 1880. élte fogytáig való tagjává
kásvezér, szül. Littlemoreban 1840. Atyja kfa- választotta. B kitüntetés után nemsokára hirtelen
ragó volt s B. is folytatta ezt a mesterséget. meghalt. Dolgozatai különböz szaklapokban je1872-ben az angol munkásegyesületek választ- lentek meg egyéb mvei közül említendk De
mányi tagja lett, 1880. pedig ugyané testület tit- la propagation de l'inflammation (^uelques prokárává választotta. Ugyancsak 1880. az alsó- positions sur les tumeura dites cancéreuses Méházba küldöttek, Gladstone pedig (1886) belügyi moire sur l'anatomie, pathologique du cancer
másodállamtitkárrá tette. Mint politikus ersen Traité des tumeurs Btude sur Celse et la Chiszabadelv, de nem volt szociáldemokrata, amiért rurgie romaine stb. 1893-ban Parisban emlékszobaz angol radikálisok ersen megtámadták. Ez ok- rot állítottak neki. Küls tagja volt a Magyar
ból lemondott titkári állásáról. 1894-ben újra par- Tudományos Akadémiának.
lamenti mandátumhoz jutott.
Broca-féle afázia a. m. motoros afázia, I. BeBroadstairs (ejtsd bródsztersz), város és tengeri szédzavarok.
fürd Kent angol grófságban, Ramsgate és Marv. Broca-féle tekervény, az
Broca-féle
gate közt, (i9io) 10,095 lak. a hozzá tartozó St. agyvel baloldali gyrus frontalis inferior-jának
Peters helységben a XII. sz.-ból való templom áll. (alsó homloki tekervény) hátsó része, a motori(1900)

;

:

;

:

;

;

;

:
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balkezeseknél a jobboldalon
van (1. Balkezüség). Elpusztulására a beteg elveszti beszélöképcssógót, csak értelmetlen, állatias
hangokat ad ki. L. Lokalizáció.
Brocanac, adók. Modrus-Fiume vm. szluini
j.-ban, (1900) 1742 horvát-szerb lak. u. p. és u. t.
Rakovica.
Brocantear (franc, €i}t«d brokanWr) a. m. müés régiségárus.
;

;

:

BrocarU (franc), Brokát.
Brocarda v. brocardica, a jogforrásokból ki1.

vonatolt rövid jogi tételek, amelyeket a XIII. sz.
óta nagy kedvvel vettek az akadémiai tanításnál
a disputációk alapjául. Némelyek szerint ez az elnevezés Burehard (Brocard) wormsi püspöknek
megh. 1025.
hasonló rendszerben írt Dekrétumán alapulna, amelyet általánosan Brocardicumnak neveztek.
Brocard-féle alakzatok. A B. szoros kapcsolatban vannak az egyenesvonalú háromszög elméletével.Tanulmányozásuk eredete OZ/erweA; egy
1816. Berlinben megjelent értekezésére vezethet

—

—

;

;

Brookes

—

ról Isztriában.

szövés

2. B., XVII. sz.-beli damaszkolasz szövet,, lánca pamut, vetése pedig

selyemfonal

volt.

Ábrái (virágformák) nagy.

méretek.
Brocchi(eiit8d:brokki),(?M)i>fln Bottistu, olasz ter-

mészettudós, író ós utazó, szül. Bassanóban 1772
febr. 18., megh. Khartumban 1826szept. 23. Mineralógiai és botanikai stúdiumokkal foglalkozott
Rómában ésVelencóben.hol Sulla cultura degli Egizii c. munkáját írta (1792). Danteról is szellemes
leveleket írt (Milano 1835). 1809-ben a milanói bányahivatal fnöke lett. Munkái Memória mineralogica sulla valle di Fassa nel Tirolo (Milano
1811); Conchiliologia fossile subapeunina (u. o.
1814, 5. kiad. 1843); Dello stato ílsico del suolo
:

di

Roma

(1820).

Bruccoli,

Kelkáposzta.
a bronz-korszakból fennmaradt kerek, toronyszer épület, Skócia É.-i ré-

Brocb,

1.

állítólag

szében.

Brochantit, bázisos rézszulfát
[(CuOH),SO,+2Cu(OH),]
vissza. Ebben a szerz a késbb Brocard után el- smaragdzöld, feketés-zöld apró rombos kilstályoknevezett szög- és pontnak tulajdonságait vizs- ban vagy finoman rostos halmazokban fordul el
gálja. Utána mások eredménnyel foljiatták e üvegfény, K. 3-5—4, fs. 3-78— 39. Nálunk Rézvizsgálatokat, amelyek azonban késbb feledésbe bányán, Vaskn, Oraviczán, leginkább azonban
mentek
Brocard H. 1875 óta újra fölvette eze- az Uraiban (Nisne-Tagilszk és Gumesevszk) toket a vizsgálatokat. Most már többen foglalkoztak vábbá Németországban a Lahn folyó mellett
e tárggyal és megvizsgálták egyszersmind a kap- Obernhof és Nassau között lelik.
A B.-hez szácsolatokat a háromszög egyéb nevezetes alakza- mítják a krisuvigit-et Izlandról (Krisuwig meltaival, úgy hogy ma már az egyenesvonalú három- lett), és a königin-t Szibériából (Werchoturie).
Broclie (franc.) tkp. nyársat, tt jelent. A XV.
szögnek egy újabb kelet geométi'iájáról beszélhetünk, melynek aránylag elég nagy terjedelm sz.-ban keletkezett belle a ni mellékszer, melyet
A szorosabb értelem- az ó-korban fibida néven ismertek. A gombfej,
elmélete és irodalma van.
arannyal, ezüsttel és drágakövekkel díszített
ben vett B. a következk
Brocard-(éle szög w és a Brocard-féle pon- mai B.-t a XVn. sz.-ban XIV. Lajos udvaránál
tok Q és Q'. Értelmezésüket a következ tétel Sévigné asszony hozta divatba. Azóta azonban a
adja Minden ATiC=jC\ háromszög belsejében ál- B. mindenféle fémbl készült s a legalsóbb néptalában két pont van Q és Q', amelyekre nézve: rétegek között is elterjedt.
Brocliare (franc, brosr), rövid, kevés ívre
<öBC=r<QCJ. wés
w,
terjed könyv, különösen röpirat.
Q~'BA
Q' CB
Q'^C
Brockau, falu Porosz-Sziléziában, Breslau keAz u) szög soha sem lehet nagyobb 30 foknál. Az
rületben, (1905) 5487 lak., gyárakkal.
SÓ** ós Q összeegyenloldalú háromszögnél w
Brocken (a nép nyelvén néha Blocksherg, lat
esik Q'-val a háromszög súlypontjában.
Brocard-féle háromszögek. Ezek közül az Mons Bructerns), a Harz-hegység legmagasabb
elst a közvetkezképen nyerjük A Bíiéa CQ', (1143 m.) csúcsa, a Türingiai medence É.-i részéC^ésAQ'.AÜésBQ' egyenesek metszéspont- ben, Poroszország Stolberg-Wernigerode grófságában. Viszonylagos magassága a DK.-i plateau
jait rendre Ai,Bi,és Cj-el jelölve, az Aj Bi
ez:í
felett 500 m., az ilsenburgi síkság felett 850—880
^, az úgynev. els Brocard-féle háromszög- A
és Ai háromszögek ellenkez értelemmel hason- m. Az Ober-Harz ftömegének, a B. -hegységnek
lóak és azonkívül háromszorosan perspektiv hely- középpontja. Messze ellátható csúcsán meteorológiai obszervatórium van. Az évi középhmérsékzetek.
5-4'', július 10-7*'. A kopár, rideg,
Brocard-féle kör. így nevezzük a Brocard- let 2-4", január
féle pontokon, a körülírt kör középpontján, a talp- gyakran ködbe burkolt hegy köré számos legenda
ponti háromszög súlypontjain s az els és máso- fzdik; a rossz szellemek, kivált május 1-ének
dik Brocard-féle háromszög szögpontjain átmen éjszakáján (Walpurgis) itt gyülekeznek. A B.
környékén ered az Oker. Radau, Ecker, Ilse,
kört.
Két háromszög szimbrokardális, ha Brocard- Holzerame és Bode-patak. Ny.-on tzeges lápterükobrokardális, ha körül- letek (Brockenfeld) határolják. Érc kevés van a
féle szögük ugyanaz,
írtkörük és mind a két Brocard-féle pontjuk közös. B.-ben; a bányászat hanyatlóban. Schierke és
V. ö. Emmerkh A., Die Brocardschen Gebilde Ilsenburg felöl kocsintak, a Harz- vasút Dreiannenund ihre Beziehungen zu den verwandten merk- Hohne állomásától pedig adhéziós vasút, a B.würdigen Punkten und Kreisen des Dreiecks vasút, visz fel a csúcsra. (L. még Harz.)
Brockes, Barthold Heinrich, német költ, szül,
(Berlin 1891).
Broccatello, 1. brecciás szerkezet (1. Brec- Hamburgban 1660 szept. 22., megh. u. o. 1747 jan.
tetszets márványféleség Albona tájá- 16. Tanulmányai végeztével utazásokat tett, aztán
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hazatérve Königgel és Richeyvel 1714. megala- tosabb emléke kiadta Wiarda (Berlin 1820) és
pította a Teutschübende Gesellschaftot, 1716. a Richthofen (Hága 1866).
Brockton (ejtsd: broktn), város Massachusetts
Patriotische Gesellschaftot. Költemény-gyjteménye Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend ószakamerikai államban, 36 km. -re Bostontól,
in physikaliseh- und moralischen Gedichten (1900) 40,063 lak., nagy cipgyárakkal.
Brockville (ejtsd: brokviU), county Székhelye Ka1721—48. jelent meg 9 kötetben Hamburgban
(új kiadás Lipcsében 1885). Mfordítással is fog- nada Ontario tartományában, a Szt. Lrinc ballalkozott. Életét és írói mködését tárgyalta partján, vasút mellett, (igoo) 8973 lak., élénk kereskedéssel. Közel hozzá vasbányák és sósforrás.
Brandl (1878).
Brocky Károly, festmvész, szül.Temesvárott
Brock és Sindri, a skandináv mondabeli
törpe testvérek és fémmvesek, kik Preir is- 1807 máj. 22., megh. Londonban 1855 jül. 8. Atyja
tennek szélsebesség és világosságot terjeszt borbély volt s 1812. egy laibachi vándorszínész
vadkanját aranyból kovácsolták, továbbá Odin társulathoz szegdött s ebbe a csapatba került a
csodálatos gyrjét, melybl minden kilencedik még zsenge gyermek is. A nagy nyomor miatt
vált ki, végül Triesztbe szökött, ahol pincérflunak szegdött.
éjen nyolc éppen oly nagy
Thor kalapácsát, mely mindig célt talált és 1815-ben atyja hazavitte Temesvárra, ott iskoláztatta, míg egy mbarát pártfogása révén 1823.
mindig visszatért alihoz, aki elhajította.
Brockhaus, német könyvkiadó család. Legne- Bécsbe nem került, ahol több díjat nyert a képzvezetesebb tagja: Friedrich Arnold, keresked mvészeti akadémián. Itt is üldözte a nyomor,
volt. 180ö-ben íío^Zo^ könyvnyomtatóval könyv- de tanárai, Bnder és Daffinger pártfogása útján
kereskedést nyitott, mellyel 1810. Altenburgba, megrendelésekhez jutott, amelyek révén a 3ü-a3
1817. Lipcsébe költözött, ahol azt már saját cége években neve már jóhangzásúvá lett Bécsben,
alatt folytatta s 1819. még könyvnyomdát is csa- st I. Ferenc is ült neki egy négy példányban
tolt hozzá. Még 1808. megvette a lipcsei vá- megrendelt arcképhez. Most már valóra válthatta
sáron a Löbel-fóle Conversations-Lexikont, me- régi tervét beutazta Olaszországot, aztán letelelyet azután 1809—11. befejezetten kiadott. Ez a pedett Parisban, mindenütt szorgalmasan tanulmunka azóta számos kiadást ért. Halála után két mányozva a régi mestereket. Parisban ismerkefia Friedrich (szül. 1800., megh. 1865.) ésHein- dett meg Turnerrel s ennek barátjával Munro of
rich vette át az üzletet. Az els kezdettl fogva Novar gazdag skót fúrral, aki B.-t meghívta
a nyomdászatra adta magát s gyakorlati kikép- magához Londonba. így került 1839. B. pártfogózését Braunschweig-, Paris- és Londonban nyerte. jának londoni palotájába s ettl fogva anyagi
Midn 1820. atyja nyomdájának vezetését átvette, helyzete kitnre fordult, hírneve gyorsan emel10 fasajtó mködött abban. 1821-ben szerezték kedett. Munro ajánlatára megfestette Miss Liddel,
be az els vas-, s 1826. az els gyorssajtót, 1833. a királyné udvarhölgye arckópét, amely viszont
rendezték be az els sztereotipiát. B.Heinrich megh. Viktória királyné és Albert herceg arcképének
1874., 8 ekkor flai Eduárd és Rudolf (megh. megrendelését vonta maga után. B. egyszerre
1898.) örökölték a vállalatot. 1895-ben ezek is kedvelt arcképfestje lett az angol fúri világfiaiknak J.Z&erí-nak és Rtcdolf-nak adták azt át. nak, de festett ezenkívül történelmi képet(lI.Bndre
B., Hermann, német orientalista, harmadik fia és az aranybulla), mitológiai tárgyat (Psyche,
B. Friedrich Arnoldnak, szül. 1806 jan. 28. Am- Cupido stb.), oltárképet (Eperjesi ev. templom,
sterdamban, megh. 1877 jan. 5. Lipcsében, hol 1845) stb. B. stílusa a velencei mesterek hatását
1848 óta rendes tanára volt az ó-ind nyelvnek és mutatja és a képmásfestés terén érvényesült a
irodalomnak. Mvei: a Prabodha-Chandrodaya, legtökéletesebben (l. a képmellékletet). Y. ö. SzentKrisna-misra filozófiai színmüve (az érzelem hold- kláray, B. Károly (Temesvár 1906) Nyári Sánjának kelte, Leipzig 1835) és a Kathá-Sarit-Sá- dor, B. károly festmvész élete és mvei (Budagara c. mesegyjteménye Somádévá Battá-nak pest 1910).
(szanszkritul és németül, u. o. 1839—66); a
Brocquiére, 1. Bertrandon de la Brocquiére.
Vendidád sáde c. kiadvány (latin átírásban, inBrocskó Lajos, pedagógus, szíU. Pesten JL851
dexxel és Glossariummal, u. o. 1850); Haflz dec. 15. 1874 aug. 1. óta a budapesti protestáns
dalainak kritikai kiadása (1854—60) 3 kötetben. országos árvaház igazgatója. Több pedagógiai
1853 óta szerkesztette a Zeitschrif t der Deutschen értekezést írt mködése körébl. Munkái Svájc
Morgenlándischen Gesellschaft c. folyóiratot, va- árvaházai (Debreczen 1895);
hudapesti prolamint 1856 óta Brsch és Gruber Allgemeine Bn- testáns wszágos árvaegyesület és aknaházának
cyclopadie-jét.
története 1859—95. (Budapest 1896).
Brockmannok, középkori kelet- fríz néptörzs
Broczkó, nagyk. Nyitra vm. szakolczai j.-ban,
Brockmerlandban (a jelenlegi Aurich porosz tar- most Gázlós (l o.).
tományban), Emden és Norden között. A B. a nép
Brod, szláv nyelven a. m. gázló a helységáltal egy évre választott birák fennhatósága alatt nevekben gyakori, így pl. B. Horvát-Szlavonéltek ezek felelsséggel tartoztak a népgyi'ílé- országban, szemben vele Boszna-B. stb.
seknek (Linda worf), amely minden f ontosabb ügyBrod., állatnevek mellett Brodwig William
ben döntött («thet wellath Brockmen» a B. ezt angol konchiológus nevének rövidítése. Szül. 1789.,
akarják). Adót nem fizettek s a templomokat ki- megh. 1859. munkája Leaves from the notevéve nem trtek
-épületeket, mint amelyek a booíc of a naturálist (Ijondon 1852).
szabadságot korlátozzák. Csak a XIV. sz.-ban foBród, 1 önálló város és ersség Horvát-Szlavongadtak el egy fnököt. Törvényeik és alkotmá- ország Pozsega vmegyéjében, a Száva partján,
nyuk a XIII. sz.-ból az ó-fríz nyelv egyik legfon- (1900) 1033 házzal és 4988 lak., közte 413 magyar.
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353 német 4i55 horvát-szerb. Járásbíróság, telekkönyv, adóhivatal,

kir. közjeg>'zöség, kir.

fövám-

hivatal,
sóhivatal.
mértékhitelesít hivatal,
csendörörs, pénzügyrség, a bródi járás szolgabírói hivatalának széke, élénk kereskedelmi város,
mely fleg Bosznia megszállása óta gyarapodott.
A m. kii', államvasutak dálja—bród— zágrábi vonalából itt ágazik ki a bosnyák vasút a Száván
élénk a hajóforgalom. B.-ban van azonkívül takarékpénztíir. kereskedelmi bank, hitelszövetkezet, horvát leszámítoló és pénzváltó bank, szerb
hitelszövetkezet és szerb hitelbank, gzhajózási
ügynökség, posta-, távíró- és telefonhívatal, számos egyesület. Lakói a kereskedelmen kívül mezgazdasággal és bortermeléssel foglalkoznak. Iparvállalatai a Bantlin-féle vegyészeti gyár fiókja,
faipar r.-t., parkettagyár, fürészmalom, két gzmalom s téglagyárak. Van polg. fiúiskolája, magyar, szeri) és horvát elemi iskolája. B. helyén a
rómaiak idejében Marsonia nev város állott:
1470 körül B. a Békésy- s utóbb a Berislavic-család birtoka volt aXVI. sz.-ban a törökök szállták
meg, kiknek kezében 1 688-ig raaradt.Onnan kezdve
1878-ig ersség volt, mely a törökök ellen vívott
háborúkban mindig szerepet játszott. 1697-ben
Savoyai Jen, 1878 ji'il. 29. báró Filipovic József
innen kezdte meg a boszniai hadjáratot. B. elbb
a bródi ezi'ed széke volt, 1886. Pozsega vmegyéhez csatolták.
2. B. na Kupi (a Kulpa mellett),
adók. .Modrus-Fíume vm. deluicei j.-ban, (i9oo)
1318 horvát-szerb lak., kereskedelmi bank, kölcsönös segélyszövetkezet, ftirészmalom, fa- és állati borkereskedés,
postahivatal. Közelében a
Kupiea-patak 90 m. magas vízesést képez, Nadkupa és Kupari községek közt pedig a Kulpa 116
m. magas vízesése van.
3. BosznaB., helység a Száva partján, Boszniában, Banjaluka kerületben. Itt találkozik a
Zágráb— sarajevói és a budapest— sarajevói vasút.
A Száván vasúti híd visz keresztül régente rév
volt ezen a helyen. A vasút élénkséget teremtett
a kis faluban. Modern pályaudvara és egyéb naL'yobb épületei mellett eltörpülnek a szerény
mohamedán mecsetek. Lakóinak 8záma{i9io) 3368.
;

:

—

;

Brodarich, 1. Broderics.
Broderics (Broderith, Brodarich) István, szül.
1490., megh. 1539 nov. 17.Váczott. 11. Lajos király
kancellárja, szerémi püspök. Munkája: Deconflictu
lungarorum cum Tureis ad Mohacz verissima história, elsrangú, tárgyilagos, komoly forrásm. A
mohácsi katasztrófát mint szemtanú írja le. Mvének alapját az a jelentés képezi, amelyet 1526
szept. 10. küldött a pápához. Elször megjelent
Krakkóban (1527). Azután kiadta Zsámboki Bonfini müvének függelékében (1568 ós 1581). Magyarul kiadta Letenyei János (Buda 1 795). Tomicki
Péter krakói püspökhöz és Zsigmond lengyel
'

érdekes levelei a lembergiOssolinskikönyvtárban riztetnek (Cod. B. 77., 158., 177.).
Broderie (franc), himzési díszltmények és
cifrázatok, prémszegély.
Brodiaea Smith. (növ.), a Liliaceae (Liliomfélék) család génusza, melynek 30 faja Amerikában honos. Virágzatuk ernyöszer. A délamerikai hagymás B. uniflora (Liudl.) Engl. faj nagy,
halványlilakék virágaiért tenyésztett dísznövény.
királyhoz

írt

Révai xVfl^ LexSiona. in.

köt.

Brodsky

Bródi ezred, azeltt a hor\'át-8zlavon határrvidék eg>' ezrede. 1883-ban a hon'át vmegyék
végleges szervezésekor a bródi kerület Pozsega
és Szerem vmegyék kerületéhez csatoltatott.
Brodjanci, adók. Veröcze vm. eszéki j.-ban,
(1900) 1281 horvát-szerb lak.; u. p.ésu. t. Bizovac.

BrodkorbKettetz (ném.), BZíiazerint: keny&kosár-törvény. másként Sperrgesetz, így nevezik az ú. n. kultúrharc (az egyház és állam viszálya) idejében alkotott 1875 ápr. 22-iki porosa
törvényt, ameljTiek címe: Gesetz betroffend Einstellung der Leistungen aus Staatsmitteln für die
römisch-katholischen Bisthümer und Geistlichen,
s célja az volt, hogy a porosz papságot az egj'házellenes törvények iránt való engedelmességre
kényszerítse az anyagi segélyezés elvonásával
beszüntette a püspökségek, az azokhoz tartozó
intézetek és a papság sí^ára való állami java-

dalmazást 8 kiszolgáltatását attól tette függvé,
hogy a jövedelemre jogosult írásbeli njilatkozatban kötelezi magát az íUlam törvényei iránt való
engedelmességre. (Az elnevezés onnan ered, hogy
a tör\^ény «magasabbra akasztotta a papok kenyeres tarisznyáját)), azaz rövidebb pórázra fogta
ket.) A törvényt 1891. hatályon kívül helyezték.
Brod-Moravice, adók. Modrus-Fíume vm. delnieeí j.-ban, (i9oo) 1664 horvát-szerb lak., vaaúti
állomás, posta- és táviróhivatal.
Brodni, az orosz-szlávoknak egyik törzse, amely
Povolocia vidékén lakott s az 1224. évi tatárjáráskor orosz fejedelmét elárulta.
Brodnikok, az Erdély D.-i határán és Moldova DK.-i síkságán, a Szeret folyó völgyén a középkorban lakott oláhok. Nevük a gázlót jelent
szláv Bi'od szótól ered, mivel
voltak a révek
birtokosai s tán maguk is révészek. Elször II.
András 1222-iki oklevele említi, hogy a német
lovagrend jószága Cruceburgtól a B. határáig terjedt Honorius pápa meg abban az esztendben
egynek vette a B.-kat a vlachokkal. Az a «terniBorotnika, melyet II. András a szebeni prépoatságnak ajándékozott, a Vöröstoronyi-szoros táján feküdt Fogaras földjén, hol még 1359. is Prodnik
a neve Prépostfalvának. De azután a B. név feledésbe ment s a Vöröstoronyi-szoros vidékének
lakosai is vlachoknak, oláhoknak kezdték magukat nevezgetni. V. ö. Kuun Géza, Néhány szó a
B.-ról (Erdély, 1892, 8-10. 1.) Karácsonyi Mnoa,

k

;

;

Borodnok (Brodnik) ország. Századok 1908.
Brodrick. William Saint John Fremantle,
szül. 1856., Middloton viscount
1880. jutott mint a konzervatív párt
tagja az alsóházba. 1886— 92-ig a hadügyminisztériumban titkár volt, 1895 jún. 21. pedig egyik
javaslatával megbuktatta a Roseberry-kabinetet,
mire az újonnan alakult Salisbury-minisztérimn-

angol államférfiú,
fia.

Már

ban hadügyminiszteri másod-államtitkárrá lett.
1898-ban kinevezték a ktllügy miniszter máaodállamtitkárává. 1900-ban hadügyminiszter lett
és ebben az állásban vezette a délafrikai háborút.
A Balfour-kormánynak 1903 okt. történt rekonstruálása alkalmával az indiai államtitkárságot
kapta. 1905-ben az egész kabinettel visszalépett
Brodsky Adolf, orosz hegedmvész, szül. Ta-

ganrogbau 1851 márc. 21. Már 9 éves korában
majd Helhnesbergemek Bécsben tanít-

fellépett,

;

—
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Bródy

utóbb vonós négyesének tagja volt,
3. B. Sándor, szépirodalmi és hírlapíró, szül.
1875—79. a moszkvai konzervatóriumon, 1882. Egerben 1863. A középiskola elvégzése utánl888a lipcsein hegedtanár, 1891. New-Yorkba köl- 1890-ig szerkeszt volt Kolozsvárt az Erdélyi Hírtözött. Híres vonósnégyesébe tartoznak Rawdon adónál (ebben jelent meg Két asszony c. regénye),
Briggs, Simon Speelman, Kari Fuchs. A Victoria- az Erdélyi Képes Újságnál s a Magyarság c. politikai napilapnál. 1890 óta Budapesten él, 1892—
egyetem 1902. doktori címmel tisztelte meg.
Brodszky ^amZor, fest, szül. Tó- Almáson, Pest 1902-íg a Magyar Hírlap bels dolgozótársa volt.
vmegyóben, 1819 jún. 20., megh. 1901 jan. 23. Mint író 1882 óta mködik s a magyar natura-

ványa,

Eredetileg orvosi pályára készült, de a festészet
szeretete felülkerekedett benne, s 1841. Bécsbe

ment, hogy az akadémián tájfestnek képezze
magát. Az osztrák fvárost azonban 1845. Münchennel cserélte föl, hol a bajor megylet bátorító
támogatásban részesítette s az I. Lajos bajor király albumába festett lappal feltnést is keltett.
B. tizenegy évig tartózkodott Münchenben s ez id
alatt a németországi tárlatokat gyakran fölkereste

Markóra és Rottmannra emlékeztet tájké-

1856-ban visszatérvén hazájába, Budapesten telepedett le, de a mvészeti viszonyok silánysága következtében barátjával, a szintén
tájképfest Molnár Józseffel 1862. Gyrbe ment,
ahol fényképészeti mtermet nyitott. Néhány év
peivel.

múlva visszaköltözködött Budapestre. A 70-es
években a kormány megbízásából festette a nemzeti múzeum képtára számára két nagyobbméretü
tájképét a Háborgó Balatont és Esztergom környékét. B. egyik képviselje a Markó-LigetiTelepy-kör akadémikus tájképfestészetének.
:

Brodwig, Wüliam,

1. Brod.
Brody, az ugyanily nev kerületi kapitányság
székhelye Galíciában, erdkkel szegélyezett síkságon, 110 km. -re Lembergtl, (i9io) 18,055 lak.,
akiknek kétharmada zsidó, öt külvárossal, nagyobbára kbl épült házakkal, a Potocki grófok
régi kastélyával, 3 katolikus templommal és egy
csinos zsinagógával, gimnáziummal, fövámhiva-

tallal,

gzmalommal,

szeszégetéssel, kenderfonó-

Galícia egyik legélénkebb keresked várt)sa, különösen az Oroszországgal való forgalomban, mert az orosz vasútvonal csatlakozó pontja.
Mint határváros egyúttal élénk csempészetnek a
színhelye. B.-t 1684. Zolkiewski vajda alapította.
1779— 1880-ig szabadkeresked város volt.
Bródy, 1. Lajos, a Neues Pester Journal fszerkesztje, B. Zsigmond (1. B. 4.) öccse, szül.
1857. Miskoíczon. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Lipcsében végezte Budapesten lett jogi
doktor s tett ügyvédi vizsgálatot. 1885 óta fval.

13.

iránynak leghatározottabb képviselje.
Regényeket, elbeszéléseket és tárcákat írt a jelesebb lapokba újabban a színpadon is jelents sikereket aratott. Számos mvét s A tanítón c.
színdarabját idegen nyelvekre is lefordították.
Önálló munkái Nyotnor (elbeszélések, Budapest
1884); Faust orvos (regény, 1888 és 1890); Don
Quixote kisasszony {regénY, 1888) Emberek (elbeszélések, 1888); Szinészvér {elbeszélések, 1891);
Begénytárgyak (elbeszélések, 1892) A kétlelk
asszony (regény, 1893) Az egri diákok (Két magyar Robinson története az ifjúság számára,
1894); Hófehérke (regény, 1894); Apró regények
(1895); Két szö/^ asszony (1895); Színészvér
(regény, 1895) Éjszaka (1895)
Bejtelmek (elbeszélések, 1895); Az asszonyi szépség (1897);
Tündér Ilona (elb., 1898); Az ezüst kecske (tört.
elb., díszm, 1898); Egy férfi vallomásai {1899)
Árva leányok (1901) Erzsébet dada és más cselisztikus

;

:

;

;

;

;

;

;

lédek (liíOl)

;

A

nap lovagja

(1902)

;

Egy

rossz

asszony természetrajza (1905) Királyfi és koldusleány (1907) A hercegkisasszony és más el;

;

Regényalakok (1908) A vil(1909); Rembrandt-fejek
(1910) stb. Színmvei Hófehérke (regényes színjáték, Nemzeti Színház, 1901); Király-idillek
A dada (erkölcs(3 felv. színdarab, u. o. 1903)
rajz 3 felv.. Vígszínház 1902) A tanítón (falusi
beszélések (1908)

;

;

lamos, Andornakiné

:

;

;

életkép 3 felv., u. o. 1908, a berlini Deutsches
Theaterben 1909)
medikus (életkép 3 felv.,
u. 0. 1911). 1902-l)en írta és kiadta a Fehér
könyv c. havi folyóiratot, mely egy évig jelent
;

A

meg. Azután alapította a Jövend c. heti lapot.
Egyideig idegessége miatt keveset írt, újabban
a színpadon arat ismét sikereket.
4. B. Zsigmond, publicista, szül. Miskoíczon
1840 nov. 15., megh. Budapesten 1906 jan. 6. Iskoláit szülvárosában és Budapesten végezte. A
hírlapírói pályára lépett ós 1860. már szerkesztje volt a Pesti Hölgydívatlapnak ugyanez év
végén megindította Grosz Károllyal együtt a Panmunkatársa, késbb fszerkesztje lett a N. P. nónia c. német folyóiratot, melynek célja a maJournalnak, melyet mindig független és szabad- gyar irodalom ismertetése volt. Eleinte (1859—60)
elv szellemben vezetett. Az újságírók érdekeit verseket írt néhány lapba, s több templomi
mindig melegen felkarolván, a Budapesti újság- éneke, melyet 1861. az ízr. hitközség megbízásáírók egyesülete mindjárt kezdetben alelnökévé, ból szerzett, ma is használatban van. Késbb több
késbb segít alapjának elnökéül választotta; bécsi lapnak lett levelezje, majd Bécsbe költöztevékeny részt vett a Magyarországi hírlapírók vén, pesti lapokat tudósított. Pestre visszatérvén,
nyugdíjintézete ügyeiben is. 1911. a király udv. a Magyar Sajtónak lett fmunkatársa és a legkitanácsosi címmel tüntette ki. Irt sok jogi és po- válóbb és nevesebb magyar hírlapírók közé emellitikai cikket.
kedett. A kiegyezés után kevéssel a Pesti Napló;

;

2. B. Miksa, író, szül. 1875. Nagy-Váradon. nál volt vezércikkíró b. Kemény Zsigmond oldaBudapesten orvosnak Icészült, de tanulmányait lán. Ez az id volt fénypontja publicistái pályáfélbeszakítva, újságíró lett. A Budapesti Napló jának cikkeiben a széles tárgyismeretet, világos
munkatársa és fképen színházi, mvészeti ismer- látást, a tiszta logikát és a nagy összefoglaló ert
;

tetéseket és karcolatokat ír. Néhány kötet verse
és Márta címen elbeszélései jelentek meg, melyek a francia dekadensek követjének tüntetik fel.

általánosan méltányolták. Egy ideig a Pester
Lloydotis szerkesztette. 1872-ben Tóth Vilmos belügyminiszter felszólítására miniszteri titkári ál-

—
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a belügyminisztériumban, de egy év
múlva megvált az államszolgálattól és Sehnitzer
Ignáecal eg>ütt megvette a Xeues Pester Journalt, melynek 1879. egyedüli tulajdonosa és fszerkesztje lett. E lap az ö szerkesztésében páratlanul elterjedt és magas színvonalra emelkedett.
B. a hiriapirói pályán szerzett vagj'onából 50-ik
születésnapján mintegy 100,000 K-nyi alapítványokat tett sajtóügyi célokra, mihez utóbb a
neje nevét megörökít újabb nagj' alapítványai
járultak ezek közt a legn^^-obb a 5. Adél-gyermekkórház Budapesten, mely körülbelül 600,000
K költséggel épült és 1897. nyilt meg. B. 1896.
a frendiház tagjává neveztetett ki. Utolsó éveiben visszavonult a nyilvános élettl. Végrendeletében is mintegy 820,000 K-át hagyott jótélást vállalt

;

kony

célokra.

Bro<izin8ki,ía2;twíií'>i',lengyeikölt,szül.Galiciában, Krolowkában, 1791 márc. 8., megh. Drez-

dában 1835

okt. 10. 1809-ben a varsói nagyhercegség tüzérségéhez mint altiszt állt be, 18Í2. Oroszország ellen ment. a lipcsei csatában fogságba
kenut, azután Varsóban telepedett le, ahol idvel
az egyetemen az esztétika tanára lett. Az egyetemnek 1832. történt feloszlatása után B. állás
nélkül maradt. Igazi népies költ volt költemé;

nyeit kedélyesség, hazaszeretet és vallásosság jellemzik. Különösen fölemlítend müvei közül a

Wieslaw cím idill (1820), amelyben a lengj'el nép
van vonzó modorban leírva. Mvei

falusi élete

Broek

Brofflle

ban Bajorországot nem bírta a császáriak ellen
megvédeni, kegyvesztetté lón.
2. B., Vvior FrangoÍ3,herceg, francia marsall,
az elbbinek fia, szül. 1718 okt. 19., megh. Münsterben 1804 márc. 23. Részt vett atyja oldalán az
1734-iki olasz hadjáratban saz osztrák örökösödéai
háborúban. A liétéves háborúban küzdött Roasbachnál, elfoglalta Kasselt (1758), Bergennél pedig
(1759) Braunsehweigi Ferdinándon aratott diadalt.
Jutalmul a császár a birodalmi herceg cimet adományozta neki. Minden elfoglalása után pedig
marsallá nevezték ki. A forradalom kitörésekor
XVI. Lajos hadügyminiszterré szemelte kí és ily
minségben vonta össze 1789. Paris és Versailles közt ama csapatokat, melyeknek segélyével az
udvar szabadulni remélt a rendektl.De e terv dugába dlt, mire B. kivándorolt és buzgó tagja
lett az emigrációnak. 1797-ben az orosz hadseregbe lépett. Bonaparte mint els konzul 1804.
visszahívta, de a herceg útközben meghalt.
3. B., Cliarles Francois, gróf, az elbbinek
öcc ;e, szül. 1719 aug. 20., megh 1781 aug. 16.
Mint franciakövet 1752 óta Hl. Ágost lengyel király udvarában tartózkodott, hogj^ Conti herceg
trónra jutásának útját egyengesse. R^zt vett
azután a 7 éves háborúban. 1764-ben Lajos visszah^^ia, de 1773. véglegesen kegyvesztetté lett.
V. ö. Broglie Albert, Le secret du roi. Correspondance secréte de Louis XV, avec ses agents
diplomatiqnes 1752—1774, 2. kiad. Paris 1879,

10 kötetben Vilnában 1842— 44-ig s 1872— 74-ig 2
Kraszewski által rendezve 8 kötetben Varsóban
jelentek meg.

—

köt.
4.

B.,

Claude Vidor, herceg, B. Victor mar-

sall fia, szül. 1757.

Részt vett Lafayette oldalán az

B. in WaterlanA, a l^ere- északamerikai angol gyarmatok függetlenségi
detibb hollandi községek egyike. Németalföld harcában, és 1789. a nemzetgylés tagja lett, ahol
É.-Holland tartomán jában, Amsterdamtól É.-K.-re az új eszmék megvalósiüásáért k üzdött, de mivel
(ejtsd

:

brúk),

1591 lak. Fképen itt gyártják a a nemzetgj-lésnek a király letételére vonatkozó
határozatát elismerni vonakodott, a forradalmi
kedvelt eidami sajtot.
tórvényszék parancsára 1794 jún. 27. lefejezték.
Brofeldt, finn író, 1. Aho.
Brofferio. Angelo, olasz költ és publicista, szül.
5. B., Maurice Jean Magdaléne, az elbbinek
Castelnuovoban 1802 dec. 6., megh. Locamoban testvére, szül. 1766., megh. Parisban 1821. .Az egy1866 máj. 25. Az olasz szabadságharcok idejében házi pályára lépett, a forradalom kitörése után
nagy népszerségre tett szert piemonti tájszólás- pedig emigrált és Posenben egyházi javadalmat
ban irt tüzes, hazafias dalai és szatírái által, me- kapott. 1803-ban visszatért Franciaországba s
lyek Canzoni piemontesi c. gyjteményében lát- Napóleon 1805. acquii püspökké, 1807. pedig genti
tak napvilágot. Emellett enüítésre méltók I miéi érsekké nevezte ki. 1809-ben kegyvesztetté lön,
tempi c. emlékiratai (20 köt.) és Storía del Pie- Marguerite szigetére \itték s egyúttal püspöksémonte dal 1814 ai giorni nostri cím történelmi gétói megfosztották. 1814-ben visszanyerte ugyan
munkája. Ó irta a Delle spade il flero lampo kez- méltósá^t, de mivel a németalföldi királys^ létesítése eUen tiltakozott, püspökségét másodízben
det ismert harci himnuszt
is elveszítette ós eg^nittal számkivetésre ítélték.
Broga, sömem ital, 1. Braga.
6. B., Achilles Charles Léonce Victor. herceg
Broglie (^d:broiyi), piemonti származású csa
Iád (Broglio v. Broglia}, mely 1656. honosodott és francia pair, B. Claude Victor fia. szül. Parismeg Franciaországban. Kiválóbb tagjai \. B-, ban 1785 dec. 1., megh. u.o. 1870 jan. 25. Pályáját
Frangois Marié, herceg, francia marsall, szül. I. Napóleon alatt kezdte mint államtanáosos, és
Parisban 1671 jún. 11., megh. 1745 máj. 22. Fer- mint katonai intendáns és követségi attasé folyriéresben. 1689 óta részt vett valamennyi német- tatta. Intendáns minségében a francia liadsereországi, olaszországi és flandriai hadjáratban. getl809. Vas vmegj'énát Gyrig kísérte és szem1724-ben londoni követ lett. 1733-ban mint tá- tanúja volt a míur>'ar inszurrekció vereségének.
bornokot ViUars olaszországi hadseregéhez osz- 1814 óta mint pair a liberális eszmék táborában
tották be. 1734-ben a marsallbotot kapta és a pár- küzdött és Ney marsall híres perében a vádlott felmai és guastallai gyzelmeket vívta ki. A béke mentésére szavazott. Guizot példájára ö is a doc7 km.-re,

nálunk

(i9oo)

is

:

megkötése után herceggé és Elszíísz kormányzójává nevezték ki. Az osztrák örökösödési hábo
rúban Belleisle alatt harcolt, kit késbb a csehországihadsereg vezérletében felváltott. Mivel azon-

trinair liberálisokhoz tartozott. A júliusi forradalom után a kultusz- és közoktatástigj^ minisztere lett, de már ugyanazon év nov.-ében visszalépett. 1832 okt-töl 1834 végóig és 1834 nov.-töl
4«*

—

-;;

—
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—

1836 febr.-ig külügyminiszter, rövid ideig pedig (u. 0. 1898).
Idsb fla, B. Louis Alfons Vicminiszterelnök is volt. 1847-ben mint nagykövet tor herceg, szül. 1846., megh. 1906. VégigLondonba ment. 1849 máj. belépett a nemzetgy- küzdötte az 1870— 71-iki német háborút és aztán
lésbe, hol csakhamar a iobbpárt egyik vezére lett. mint titkár a diplomáciai pályára lépett. 1871-ben
1851-ben tiltakozott a dec. 2-iki államcsíny ellen attaché, 1872. Decazes herceg külügyminiszter
s azután a magánéletbe vonult vissza. 1855-ben az kabinet-másodfönöke, 1877. pedig atyja, B. miakadémia tagjai közé választotta. Összegyjtött niszterelnök kabinet-fnöke lett. Mac Mahon lemimkái e címen jelentek meg Écrits et discours mondása után nyugalomba vonult. 1893-ban mo(Paris 1863, 3 köt.). Hátrahagyott irataiból fia a narchista programmal beválasztották a francia
következ mveket adta ki Vues sur le gouver- kamarába.
Második fia B. Emánuel herceg
nement de la Francé (1870, 2. kiad. 1871); Le (szül. 1854), szintén több történeti munkát írt;
libre échange et l'ímpot (1879) és Souveuirs du ilyen
Le flls de Louis XV. (1877) Fénélon a
feu duc de B. (Paris 1886, 4 köt.). V. ö. Guizot, Cambria (1884) Bernardin de Monfaucon et les
Le duc de B. (Paris 1872) Balogh J., A francia Bénédictíns (1894) Catinat (1902).
okkupáció Vas vmegyében (1885).
B. neje AlBroglio (ejtsd: broiijo), 1. Emüio, olasz író ós
bertia, Stael asszony egyetlen leánya (1797
államférfi, szül. Milanóban 1814 febr., megh. Ró1839) a következ munkát írta Fragments sur mában 1892 febr. 20. Az 1848-iki forradalom után,
divers sujets de religion et de morale (névtelenül melyben az ideiglenes kormány tagja volt, Torinó1840). V. ö. Duchesse de B., lettres 1814—38 ban az államtudományok tanára lett 1859. vissza:

—

:

;

:

;

;

;

—

:

;

a Lombardia c. hírlapot szerkesztette 1861— 76. tagja volt a parlamentnek ós 1867—
1869-ig közoktatásügyi miniszter. Munkái Delle
idsebb fla, szili. 1821 jún. 13., megh. Parisban imposta sulla rendita e del capitale in InghiltciTa
1891 jan. 19. Els mvei: L'Église et l'Empire e neglí Stati Uniti (Torino 1856, 2 köt.)
Studi
romáin au IV. siécle (6 köt.. Paris 1856—69); constituzionali (Milano 1860) Delle forme parlaJulién r Apostat (1860) Études morales et littérai- mentari (u. o. 1865) Vita di Federico II. il Grandé
res (u. 0. 1853) Questions de religion et d'histoire (u. 0. 2 köt., 1874—76) II regno di Federico II. di
(u. 0. 1860, 2 köt.)
Nouvelles études de littérature Prussia (2 köt., Róma 1879—80); Nuovo vocaboet de morale (u. o. 1868). 1862-ben az akadémia larío della lingua párlata (1869, s. k.).
tagjai közé választotta. 1871 febr. a nemzetgy2. B-, Ernesto di, olasz politikus, sztü. San
lésbe lépvén, Thiers a londoni nagykövetséggel Biagio di Callaltában (Treviso) 1845., jogot végbizta meg. Egyúttal azonban a monarchia vissza- zett és 1886. képviselvé választották. 1901 febr. a
állítása körül buzgólkodott. Midn emiatt Thiers kincstári tárcát nyerte el Zauardelh kabinetjében.
visszahívta (1872), B. a monarchista párt élére 1903 okt. visszalépett.
állva, Thierst 1873 máj. 24. megbuktatta s Mac
Brogniart, 1. Brongniart.
Mahon megbízásából oly kabinetet alakított,
Brogyán, kisk. Bars vm. oszlányi j.-ban, (i9io)
mellyel V. Henrik trónralépését egyengette, akit 801 tót és magyar lak., postahivatal u. t. Nagyarra akart rávenni, hogy az Orléans-hercegeket bélicz.
fogadja utódai gyanánt. Bár kormányzását
Brohan, 1. Joséphine Félicité Avgustine, frandurva reakció jellemezte, még sem nyerte el a cia színészn, szül. Parisban 1825-., megh. u. o.
legitimisták támogatását, kik a köztársasági párt- 1893. Színpadra 1841. lépett a ComédieFrangaisetal együtt 1874 máj. megbuktatták. Midn 1876. ban, miután a konzervatóriumban 1840. megpótválasztás révén a szenátusba jutott, a reakcio- nyerte az els díjat. 1868-íg maradt e színház
nárius pártok vezére lett. 1877-ben rábírta Mac tagja, szubrett-szerepekben utolérhetetlen volt.
Mahont, hogy Jules Simont elbocsássa s maga ala- Nagyszámú szerepei közül legkiválóbbak voltak
kította máj. 16. azt a hírhedt minisztériumot, Dorine a Tartuffeben, Toinette a Képzelt betegmelynek
és Fourtou voltak jellemz egyéni- ben és Suzanne (Zsuzsi) Figaro házasságában.
ségei. B. mostan nyíltan tört a köztársaság Suzanne álnéven 1851. szellemes tárcákat is írt
életére, az egész közigazgatást felforgatta és a a Figarónak írt ezenkívül több egyfelvonásost
nemzeti ellentállást szuronyokkal kisértette meg Compter sans son höte Quitte ou double Qui
elfojtani. Ámde az októberi választásokban a femme a guerre a stb.
2. B., Eniilie Madeleine,
Gambetta szavára hajló köztársasági párt gyzött, az elbbinek nvére, szintén a Comédie Fran^aise
mire B. okt. 20. beadta lemondását. EiTe a gyzk tagja, szül. 1833., megh. 1900. Elbb társalgási,
a B.-minisztériunmaktörvényt és alkotmányt sért majd anyaszerepekben tnt ki; 1854. Uchard
eljárását megbélyegezték. Elete utolsó szakában Mario íróhoz ment nül, de rövid id muIva el(Paris 1895).
7. B., Jacques Victor Albert, herceg, reakció
nárius politikus és történetíró, az elbbinek leg-

tért

Milanóba

s

;

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

—

újra több történeti milvet adott ki Frédéric 11. et
Marié Thérese (Paris 1882, 2 köt.) Frédéric IL
etLouisXV. 2 köt, 1887) Marié Thérése impératrice (3 kiad., 1892) Maurice de Saxe et le marquis d'Argenson (1891, 2 köt.) La paix de l'Aixla-Chapelle (1892) L'alliance autrichienne (1835)
Lettres de la duchesse de B. 1814—38. (13. kiad.
Paris 1896); 1815. Histoire et politique (u. o.
1897) La mission de M. de Gontaut Biron á Berlin
1872- 78. (u. 0. 1896) Malherbe (u. o. 1897)
Voltaire avant et pendant la guerre de sept ans
:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

vált tle.

Broich, több helységnek neve a porosz Rajnatai'tomáuyban. 1. B., Düsseldorf kerületben, a
Ruhr partján, (i9oo) 7469 lak., vasüti gép-, papír-,
cellulózé- és kötólgyártással. Legutóbb bekebe2. B., közs. Aachen kerülezték Mülüheimbe.

—

letben

(1905)

3286

lak.

Brokát (ol. hroccato, franc, brocard), ábrás
8zelyemszövet(l. Ábrás szövet) ersen kiemelked
mintázattal. Régebben B.-nak csak az arannyal
és ezüsttel mintázott szövetet nevezték, ha pedig

—

Brokatello
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aranyos vagy ezüstös volt, drap cfor
V. drap d'argént -nak. A fémszálas B szövése keletrl Bizáncon át a középkorban jutott a nyugatra. Erre a célra a XIII. sz. eltt vékony állati
hártyákból keskeny sávokat vágtak, ezeket vékony arany lemezkékkel
aranyfüsttel
borították és megsodorták a XIII. sz.-tól kezdve a
XVI. sz.-ig pamut- v. lenfonalat lapított féradróttal burkoltak körül, most pedig vegyes cérnát
használnak. Kínában és Japánban aranyozott papírosból metszett keskeny szalagokat is használnak.
Brokatello, 1. Broccatdlo.
Brokátf estékek. Színes csigaházakat, mint pl.
a gyöngyházkagyló, Halíotis stb. hosszabb ideig
alícáliáldíal 3
7 atmoszféra nyomáson tartanak,
hogy bizonyos bennük foglalt organikus (szer\'es)
anyagok oldódjanak. Dyenkor a mészsók szerkealapja

is

—

—

;

—

BromAI

gázzal, vagy folyósított klórral, vagy elektruAizis
útján. A B. közönséges bmérsóken sötét baroásvörösszínú, vastag rétegben csaknem feketének,

vékonyabb rétiben jáeintvörösoek

látszó folyadék. P. s. C-on 3 187; -7-3''-on vörösbarna ssdnú
kristályos tömeggé fagy. 63"-on forr, de már kö-

zönséges hmérséken is gyorsan párolog. Sötét
barnásvörös szín, igen kellemetlen
gzének

srs^e

bz

227-92'*-on

-52 (leveg —

1).

Gzsr-

ségébl számítva, molekulája két atomos

Gze

(Br,).

belélegezve igen ártalmas a folyós B. a
brre csepegtetve, azt megmarja. Közönséges hmérséken körülbelül 33 s.r. vízben oldódik/7>r(íwo«
VÍZ). Tömény\izos oldatából, a lehtéskor, piros
okteéderekben kristályosodó B. -hidrát Br,.10H,0
válik ki. Szesz és éter bségesen oldja, de ez
oldószerekkel reagál is kloroformban és széndiszulfidban sáiga, illetig barna szín oldattá
zete változatlan marad és könnyen szétesik Unom oldódik. Kémiai sajátságaira nézve a klórhoz halemezekre, melyek szép színekben ragyogó B.-t sonló, de ennél kevésbbé erélyes. A hidrogénszolgáltatnak a tapétanyomásnak és a kromolito- gázzal közönséges hmérséken nem egyesS. A
gráíUnak. Miután a nyers kagylókat lúggal ke- vizet a napfényen lassacskán elbontja brómhidzelték, az értéktelen kérgük g>'enge kalapács- rogén és oxigéngáz keletkezése közben, iniértisa
ütéssel leválasztható. L. még Brokátpor.
brómos víz lassacskán elszíntelenedik. Általában
Brokátraárvány, a. m. broccateUo (1. o.).
víz jelenlétében erélyesen oxidál, amibl színtelenító,roncsoló és dezinficiáló hatása magj'arázható.
Brokátos
a. m. jászvisz (1. o.).
Brokátpamutszövet, finom fehér ábrás szö- A fémekkel, többnyire igen hevesen, közvetlenül
vet ágynemüekhez. Fonalainak angol ílnoms. bromidokká egyesül. Káli-, vagy nátronlúgban
*o
lúgfémbromiddá és bromáttá oldódik. Számos
pamut, srsége "V^. pro cm.
j^j
Brokátpapiros v. kárpit, fényes felület pa- szénvegyülettel helyettesítés révén B.-származépíro-s. E célból a papirost olajfestékkel v. csak kokat alkot (brómozás). A bromidokban a B. egykencével ifimisz) bevonják, s ha e réteg annyira vegyérték negatív gyök; oxigéntartalmú vemegszikkadt, hogj' tapadós, a brokátport (1. o.) gyületeiben azonban 3, 5, illetleg 7-vegyérték
reáhintik. Teljes megszáradás után leseprik a reá gyök. A bromidokból szín-klór szín-B.-ot választ
nem tapadt port, s ha fényes felületre van szük- ki, amely szagáról, színérl és arról ismerhet fel,
hogy kloroformban v. széntetrakloridban sárga
ség, achátkvel kifényesítik.
Brokátpor (brokátfesték), a bronzporok az a színnel oldódik. Oxigén-tartalmú vegjületei (brofaja, amely pikkelyszerü lapocskákból áll. Papír- mátok stb.) a megfelel klórvegytileteknél állangj-ártásá- dóbbak ezekbl klórt nem választ ki B.-ot. Mivel
kárpit, fémfelületü papíros s
a jódnál negatívabb, a B. jodidokból színjódot
nál nyer alkalmazá.st (1. Brokátpapiros).
(ang.) annyit tesz, mint: le- választ ki. A B. a kémiai mveleteknél mint oxiBroken
dáló, vagy helyettesít szer, továbbá or\'osi cétört. A ló ínszakadiisát értjük alatta.
Broken-HiU, bányaváros Új -Dél- Walesben, lokra, fképen dezinficiálásra bróm<js víz, vagy
vasút mellett, (i900) 24,000 lak., 29 templommal, B. solidificcdum (körülbelül 757o B.-mal itatott
törvényszékkel kórliázzal, szép városházzal, nagy infuzoriaföld, amelyet kockákká, vagy hengeezüst- és ólombányászattal, mely 7000 munkást rekké .sajtt)lva árusítanak) alakjában, továbbá B.foglalkoztat. Az ezüstöt csak 1885. fedezték föl, készítmények elállítására használatos.
Brómakne, pattanásszerú brkiütés olyanok
e ma földünk legjövedelmezbb ezüstbányája.
brén, akik rendesen hosszú ideig brómot veszBróker (ang), a londoni értéktzsdén
nek be. A kiütés szétszórs'a az egész brön mualkuszok neve.
szóból ered, tatkozik és a pattanásokon kívül vörös foltok,
Bróm (a görög Pfióiu.o; a. m.
régebbi neve hilzeny), kémiai jele Br, átomsúlya hólyagok, daganatok, szétes fekélyek is fellép79*92. Az egy^'egyértékil negatív, ú. n. halogén- hetnek. Rendesen gyorsan megsznik, haalnróm
elemek egjike. A szín-B. a természetben el nem szedését besztlntetjük.
Bromál, tribromáldehid, CBr,.CHO. A B. az
fordul, vegyületei azonban csekély mennyiségben bár, de igen elterjedten elfordulnak, í^ acetaldehid(CH,.CHO)tribrómszármazéka. Brómminta megfelel klór- vegyületek kíséri, továbbá nak alkoholra való hatásakor keletkezik így állía tenger\izben, amelybl némely tengeri növény totta el felfedezje, Lötoig is 1832. Színtelen,
átható sz^, nehéz olajszer folyadék. P. s. SSt;
é.« állat is felveszi, némely forrásvízben, a strassf. p. 173*. Vízben, szeszben és éterben oldható.
l'urti sóban, a eh ilisalétromban, az angol ksóban,
nyomokban az állati szervezetben stb. A B. eló- Kémiai sajátságaira nézve a megfelel khrálhoz
áilításának egyik módja lényegében a régi Balard- ni^on hasonló. Vízzel lassacskán a kristályos
;

—

;

k

mviig

:

down

,

mköd

bz

;

amelynél a B.-ot a tengervíz anyakénsavval és bamakvel melegít\'e
manapság azonban fképen a karállítják el
nallit bromidos anyalügjaiból állítják el klórféle eljárás,

lúgjából, azt
:

bromálhidráttá CBr,CH(OH)i egyesttl, amely
ö3"-on olvadó, vízben, szeszben ós éterben oldható, színtelen kristályos v^yületet a klorálhidrát helyett gyógyszCTfU is használják.

-

;

—

Bromalln
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Bromalin, hexametilentetraminbrometildt,
hrometilformin {CE,\l::í^.C^El,Br. Vízben bségesen oldható, színtelen kristálylemezkék. Etllbromidból és hexametilentetraminból készül. Idegbántalmaknál és epilepsziánál az alkálibromidok
helyett gyógyszerül használják.

Brómaluminium,

Brómammónium,

Aluniinüimbromid.

1.

Amnioniumbromid.
Brómargirit (ásv.), 1. Broniit.
Bromarit, fényes felület brómezüst-zselatin
másoló papiros.
Brómarzén, 1. Arzénbromid.
Broiuatográfia, görög neve az ételek leírásának bromcUologia az ételek tana s bromatométer
az az eszköz, mely szigorúan elírt életmód mel1.

;

lett

az étkek mérését eszközli.

Bromátok, 1. Brómsavak és sóik.
Brombach, badeni helység a Schwarzwaldban,
lörraohi ker., (1900) 2416 lak. szövgyárakkal és
;

brgyártással. Közel hozzá egy 1678. elpusztult
várkastély, római országút maradványa, alemann
sírok sora az V. sz.-ból.

Brómbárium,
Bromberg, 1.

1.

Báriumbromid.

—

Brómhidrogén

Brome, Richárd, angol di'ámaíró, megh. 1652.
Alacsony származású volt, mint Ben Jonson szolgája megismerte a színpadot s kísérletet is tett
a drámaírással. Bár mestere Ben Jonson volt a
vígjátékaiban, romantikus, nyers humortól ment
darabokat is írt, Shakespeare utolsó darabjainak
mintájára, de ezek nem oly sikerültek, mint vígjátékai The Northern Lasts, or a nest of fooís
(1632); The jovíal crew (1651) stb., melyek különösen a népéletet festik. Mveit újabban kiadták
1874. Londonban.
Bromelia Plum. (növ.), a Bromeliaceae (Ananászfélék) család génusza, melynek 3 4 faja
Nyugat-Indiában honos. Leveleik trózsát alkotnak, merevek, tüskésen tógasak.Termésük kellemes íz, ehet bogyó, mint pl. a B. pinguia L.-ó
és a B. longifolia Budge (quirebijure) fajé. B.
pinguin ers nedve a száj tisztítására s gilisztahajtó
:

—

szerül használatos.

Bromeliaceae, Ananászfélék
szikek

családja,

(növ.),

az egy-

melynek mintegy 1000 faja

ki-

zárólag Amerika tropikus és szubtropikus részére
szorítkozik. Különösen az Amazon folyó mellékén
vannak nagy számmal. Viráguk hímns, sugaras,
hármas tagú. A virágtakaró elkülönült csésze és
pártalevelekbl áll. Porzó 6. A magház rendesen
fels állású, 3 üreg, minden üregben sok, vissza-

közigazg. kerület Posen porosz
tartományban, K. felé határos Oroszországgal
területe 11,451 km^, (1910) 764,190 lak. van benne
46 város, 1171 falu. A kerület 5 képviselt küld
2. B. (lengyelül Bydfordult magkezdemónnyel. A termés bogyó v. tok,
a birodalmi gylésbe.
goszcz), a kerület fvárosa, a Brahe folyó és a magvai aprók. Füvek, gyakran epiílták, néha
brombergi csatorna mellett, vasúti gócpont, (i9io) faalakúak. Leveleik többnyire trózsát alkotnak,
57,585 lak., kiknek egyharmada kat., egyhar- gyakran brnemek laposak és tüskésen fogamada evang. vallású. A nagy területen épült vá- zottak. Virágzatuk füzér vagy buga, olykor szép
rost É.-ról erdség, D.-rl alacsony dombsor veszi színes fellevelek is elfordulnak rajta. Számos
körül
bels részét számos nyilvános park és fajnak leveleit, a víz megtartása céljából, pikkely
magánkért díszíti. Nevezetesebb épületei a kat. szrök borítják. A B.40 génusza közül legismerplébániatemplom (1460-ból), a helyrségi temp- tebb az Ananas (ananász, 1. 0.).
lom (1545-bl, megújították 1863.), a kéttornyú
Bróméter (brómetil). 1. Etilbromid.
jezsuita -templom (1640-böl), az evang. Szt. Pál
Brómetilén, 1. Etilénbromid.
templom, az evang. Krisztus- templom (épült 1897.)
Brómezüst, ásványtani szempontból 1. Bronevezetes régi órával, a zsinagóga, a kormányzó- mit kémiai szempontból 1. Ezüstbromid.
sági palota, a városháza, a csúcsíves stílusú
Brómezüst-zselatin-emulzió.Zselatina, melypostapalota, a városi színház a Priedrichsplatzon ben fényérzékeny brómezüst van igen finom emulvan Nagy Frigyes emlékszobra (1862), a városi zió alakjában elkeverve. Belle készülnek a moparkban az 1870-iki hsök emléke, a Weltzien- dern legérzékenyebb szárazlemezek. Használják
platzon I. Vilmos császár szobra. Van gazd. tan- másolópapírok készítésére is, melyek platinotipiáintézete, kir. gimnáziuma, reálgimnáziuma, ta- hoz hasonló fekete képeket adnak.
nítóképzje, rétmvelö iskolája, siketnémák és
Brómhidrogén, hidrogénbromid, HBr. A bróm
vakok intézete, több zeneiskolája stb. Ipara élénk; és a hidrogén közönséges hmérséken még a napvannak vasönti, gép-, szesz-, bútor-, br-, kályha-, fényen sem egyesül egymással, de magasabb hszappan- és gyertyagyárai, serfözi, nagy fa- és mérséken, kivált platinatapló jelenlétében könygabonakereskedése. A várost már 1252. említik nyen vegyülnek. B. keletkezik, ha bróm a napaz okiratok majd a lengyel királyok, majd a fényen vízre hat (1. Bróm), úgyszintén fémbromipommerániai hereegek birtokában volt. 1327-ben dokból kénsav, vagy savgyökbromidokból víz haa német lovagrend kerítette hatalmába, de 1343. tására, továbbá ha szénvegyületekre, pl. szénismét Lengyelországhoz került. Miután a hábo- hidrogénekre benzolra, paraflnra stb., a bróm herúskodás alatt majdUiem teljesen elpusztult, III. lyettesítleg hat, amikor a bróm-származék és B.
Kázmér király 1346. megkezdte Vijjáépítését. A keletkezik. Elállítható benzolból, brómmal, vagy
XVI. sz.-ban egyik legjelentékenyebb városa volt vörös foszfor és víz keverékébl, ha ahhoz óvatoLengyelországnak. 1701-11 közt a pestis majd- san brómot csöpögtetünk. Színtelen, szúrós szagú,
nem összes lakosait megölte, úgy hogy amikor maró savanyú íz gáz levegn igen ersen füs1772. Poroszország uralma alá került, nem volt tölög. Srsége 271 (leveg =: 1). Igen alacsony
több 500 lakosánál. Ezóta egyre emelkedett, s hmérséken megfolyósítható, st meg is f agyasztamíg 1843. csak 8878 volt a lakosok száma, már ható. A szilárd B.—86''-on megolvad, a folyósított
68''-on forr. Vízben
1900. meghaladta az 50,000-et.
B. 755"4 mm. nyomás alatt
Brómcián, 1. Ciánbromid.
igen bségesen oldódik, közönséges hmérséken
Brómcinkammónia, 1. Cinkbromid.
Ttérf. víz kb. 600 tórf. B.-t old. Vizes oldata az
;

—

;

:

;

;

;

:

;

—

—
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B.-sav, maró savanyú folyadék, ha igen pótlószeréül alkalmazzák neurasztóniánál, epileptömény, a levegn füstölög és a forraláskor B. sziánál, tengeri betegségnél stb. A 10%-o8 B.
illan el belle, míg HB^5H,0 összetétel -ÍS"* o lOOH f. s -ú sárga, a
25«/o-08 1-311 f. s.-ú barna
B.-t tartalmazó savvá alakul, amely állandóan szín
olaj.
126*'-on fon-. A B.-sav fajsúlya ós B.-tartalma:
Biomit (bi-ómezasf. brómargint), ásvány a haF. s.
loidsók V. halidok osztályáWl ezüstérc, anyaga
1035 1073 1158 1257 1-376 1-487
5
10
20
30
48
B.»/o
40
brmezüst (AgBr) ezü.sttartalraa 57-»/o, brómKémiai sajátságaii'a nézve a sósavhoz hasonló, tartalma 4-2-5"/o sokszor ozüstkloriddal, továbbá
de nála valamivel gyöngébb sav. A levegn oxi- szénsavas ólommal, vasoxiddal, agj-aggal van keú. n.

sr

;

\

;

dáció folytán lassacskán megsárgul a kiválott
szln-brómtól. A hidrogénnel pozitivabb fémeket
oldja, azokkal. úgyszintén bázisokkal, bromidokká
alakul.

Brómhidrogénsav,

1. Brómhidrogén.
Brómhidrózis, a bzös izzadásnak amaR alakja,

ahol a veríték normális, tehát szagtalan, de baktériumok behatására megsavanyodik és bzös zsírsavak képzése által igen penetráns szagot kap.
Fleg a lábon mutatkozik és gondos tisztaság mellett jól gyógyítható. L. Osmhidrózis.
Bromidia, 1. Brtnkészít menyek.
Bromidok. így nevezzük különösen a fémek
és a bróm vegyületeit (fémbromidok). A B. képzdhetnek fémekés bróm közvetlen egyesülése útján. Az igen pozitív fémek (nátrium, kálium) oly
hevesen egyesülnek a brómmal, hogy a hatás a
robbanásig fokozódhatik. Még a kevéssé erélyes
platina és arany is közvetlenül egyesül a brómmal, különösen könnyen a melegítéskor. A brómhidi'ogén vizes oldata a hidrogénnél pozitivabb
fémeket B. keletkezése és hidrogén fejldése közben oldja. A fémek oxidjait, hidroxidjait és a karbonátjait a brómhidrogén szintén B.-ká alakítja.
A B. úgy ílzikai mint kémiai sajátságaikra nézve
a megfelel kloridokhoz nagyon hasonlítanak;
gyakran izomorfok is velk. Vízben javarészt oldhatók (az ólombromid alig, a higany és ezüstbromid nem oldódik), számosan szeszben is, míg éterben csak néhány oldódik. A legtöbb bromid színtelen a higany és az ezüstbromid sárgás. Igen
állandó vegyületek, a legtöbb az izzításkor nem
;

verve. Szabályos rendszerbeli apró kristályokban,
szemekben meg vaskosan és elhintve terem Chileben ós Mexikóban (San-Onofre), hol ezüstöt olvasztanak ki belle. Plata verde, azaz zöld ezüst ott a
neve, meit legtöbbször zöld, néha sárga, szürkére futtatva; ersen viaszfényü. K. 1—2, fs.
6-2— 6 3. Könnyen olvad.

Biomitekjiipob-omitek, 1. Brómsavakéssóik.
a. m. brómmérgezés. Akut B.
véletlen v. szándékosan nagy adag brómos orvosság bevétele után fejldhetik s tünetei az alábbiakkal azonosak, de hevesebbek s hirtelenebbek.
Krónikus mérgezés csaknem kizárólag a brómkészítmények hosszas v. kellleg nem ellenrzött

BrómizmuB

szedése következtében jön létre. Hamarabb l)t>következikidioszinkráziá8(hajlaraos)egyéneknél,
kik között vannak olyanok is, kik egj-általában

nem trik a brómot

A

és
B. tünetei a

egy

adagt<il is

már

B.-t

következk a kiválasztó
felületeken megjelen bróm izgató hatása miatt
orrhurut, gégecshurut és bélhurut lépnek fel kökapnak.

:

högéssel és hasmenéssel, st még a brön is válik ki bróm, ennek következtében vörös kiütés
jelenik meg a brön, majd elszórtan nagyobb pattanások támadnak és ezek rendesen el szoktak
genyedni.Az idegrendszerben általános fáradtság,

a reflex érzékenység csökkenése és a szellemi tehetség eltompulása állhat be. A tünetek a bró madagolás abbanhagyására és fürdökezelésre hamar elmaradnak, de esetleg maradhat vLssza kis
fokú butaság, a br érzékenységének, a tapintó
érzéknek csökkenése.

Brómkadmium, 1. Kadmiiimbromid.
változik (alkáli fémek brómidjai), mások oxidokká
Brómkalcium, l. Kalciumbromid.
alakulnak (alkáli földfémek bronüdjai). Az arany
Brómkálium, 1. Káliumbromid.
és platina bromidja a hevítéskor teljesen elbomBrómkámfor, 1. Kámfor.
lik. Ersebb ásványos savak brómhidrogént fejBrómkészítmények, a gyógyításban els sorlesztenek bellük. A klór a brómot bellük kizi
és kloridokká alakítja oxidáló anyagokkal mele- ban a nyavalyatörés, hisztéria és neuraszténia
gítve, bróm fejldik bellük. A B. gj^ógj'szerül, to- kezelésére szolgálnak, de jók minden oly beteg;

vábbá fotográílai célokra használatosak.
Brómindigó, 1. Indigókék.
Bromios, Dionysosnak a görög és latin költó(>tbpn gyakori mellékneve, mely a bakchikus
.

iainepségek zajára (gör. bromos) utal.

Bromipin, szezámolajnak brómmal alkotott
addíciós vegyülete. Elállításának az a lényege,
hogy a szezámolajban lev telítetlen zsírsavakat,
illetleg azok glicerilesztereit brómmal való közvetlen egyesülés (addíció) útján telített brómtartalmú savakká, illetleg észterekké alakítják. A
B. terápiás hatása azon alapszik,

hogy a

készít-

zsiradékokhoz hasonlóan, javarészt az
izmokban, a májban, a csontvelben ós a br
alattí kötszövetben rakódik le és itt hasad le
belle lassacskán, oxidáció, a lúgos szövetnedvek
és vér hatására, lúgfémbromid, miért is a B.-t

mény más

lúgfémbromidok elnyös és könnyen felszívódó

ségi tünet ellen,

amelyek forrását túlságos reflex

érzékenység, kórosan fokozott hiperfunkciók (álmatlanság, mozgási zavarok) képezik. Mindez
esetekben maga a bróm hat közvetlenül bizonyos
idegtájakra, fleg a nagy agyvelókéregre hódítóan akármelyik brómkészítmónyt adjuk tehát, a
hatás ugyanaz. Leghasználtabbak a kálium-, nátrium- és ammoniumbn)mát, melyek 05— 3 g.
adagokban nyújthatók naponta 2 - 3-8Zor. Ezek
felett semmi elnnyel sem bimak a drágább,
brómozott szerves preparátumok, pl. a bromipin.
bromglidin, bromokoll stb. Vannak azután kevert
B. is, melyekben a bróm csillapító hatása még
más Wdítókkal fokozva van ilyen pl. a bromidia
(klorállal és extr. hiosciamival). Huzamos használatuk mellett brómizmus fejldik (l. o.).
Bromley (ejtsd:— ux város Kent angol grófságban, a Ravensbourne mellett. 16 km.-nyire Ijon:

:

;

—

Bromlit

(1910) 33,649 lak., a rochesteri püspökök régi
kastélyával, mely most magántulajdon. Ennek
kertjében St. Blaize'sWell ásványvízforrás fakad.
Bromlit (ásv.), 1. Alstonit.

dontói,

Brómmagnézium,

—
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Magnéziumhromid.
német tengernagy, szül. Angerben (Lipcse mellett) 1804
szept. 10., megh. St. Magnusban (Bréma) 1860
jan. 9. Ifjúkorában megfordult a világ majdnem
minden tengerparti országában. 1817— 43-ig a gö1.

Bromme (Brommy),Karl Btidolf,

Bronchfectasia

gok. A karbamidot elbontják, annak összes nitrogénje gázalakban kifejldik (a hugyany mennyiségi meghatározásának egyik módja). A brómsavcd HBrOg szintén csak vizes oldatban ismerjük.
Sói a brómsavsók v. bromátok, jól ismeretesek.
Legfontosabb közöttük a kahumbromát (1. 0.),
ezüstbromát (1. 0.) stb. Oxidáló anyagok. A hiperbrómsav, felbrómsav is csak vizes oldatban ismeretes. Számos sóját (hiperbromátot) elállították. Szintén erélyesen oxidálnak.
:

rög haditengerészetben szolgált. 1848-ban kiadta
Brómsavas bárium, 1. Bármmbromát.
Brómsavas ezüst, 1. Ezüstbromát.
Die Marine (8. kiad. Wien 1878) o. fö müvét, melynek alapján a német nemzetgylés a tengerészeti
Brómsavas kálium, 1. Káliumbromát,
bizottságba hívta meg. Egyúttal megbízták a néBromsgrove (ejtsd bromszgróv), V. Broonisgrove,
met flottának és a bremerhaveni arzenálnak meg- város Worcester angol grófságban, a Salwaye
teremtésével. Érdemei jutalmául ellentengernagy- forrásainál, (1910) 8928 lak., jelentékeny szeg- és
nak nevezték ki. A német hajóhad feloszlatása waggongyártással, szép régi templommal.
Broiuum (lat.) a. m. bróm B. solidificatum,
után (1853) B. nyugalomba vonult. 1857-ben rövid
:

:

idre osztrák szolgálatba lépett. Megemlítend
még: Skízzen aus dem Lében eines Seemanns
(Meissen, 1832)

cím

Brómmérgezés,

müve.

1.

Bróm.

Bromus

L. (növ.), rozsnok, a Gramineae (Pázsitffélék) család génusza, melynek 40-nél több
faja leginkább az B.-i mérsékelt övben él, egyesek azonban Dél-Amerika mérsékelt övében, kevés pedig a tropikus öv hegyein. Bugájuk általában nagy, kalászkájuk sok virágú; a tokiász
5 9 er, szálkája sohasem térdelt. Hazánkban
számos B.-faj fordul el. A B. eredus Huds. mésztalajon kitn takarmánya juhnak és tehénnek.
Ugyanilyen az alföld szikár, száraz helyein a
szálkátlan B. inermis Leyss. (1. Árvarozsnok).
A B. mollis L. takarmányértéke kevés, más jobb
füvet hamisítanak vele. A B. secalinus L.-t ná_

Brómizmus.
Nátriumbromid.

1.

Brómnátrium 1.
Bromoform, tribrommetán, metenilbromid,
CHBrg, a metán (CH4) tribrómszármazéka. Keletkezik alkoholból vagy acetonból bróm és lúg,
vagy bromátból lúg hatására ugyanolyan kémiai
folyamatok révén, mint a kloroform eláUíható
brómkálium szeszes oldatának elektrolízise útján
;

—

Színtelen, átlátszó, a kloroforméhoz hasonló
szagú ós íz, és ahhoz hasonló kémiai sajátságú
folyadék. Fajsúlya (2*9) nagyobb a kloroforménál, forráspontja is magasabb (151"). Vízben ke- lunk töltés megkötésére használják különben pevéssé, szeszben és éterben bségesen oldódik.
dig a gabonában elforduló gyom, mely nedves
BromokoU, 1. Brómkészítmények.
tél után és nedves évben annyira elszaporodhatik,
Bromol, tribromfenol, CgH^BrgOH. Fehér kris- hogy szemeit nem lehet a gabonából kirostálni.
tályok vízben nem, de alkoholban, éterben és A liszt feketés és bódító hatású lesz tlük. A B.
glicerinben jól oldódik. Antiszepszises, dezinflciáló unioloides Kunth. szintén igen értékes takarés maró hatású. Belsleg a bél dezinfleiálására mány, de csak D.-i, melegebb vidékeken tenyé(tífusz) hasmenésnél adják 01 gr.-os adagban na- szik jól, északibb tájakon elfagy. Virágzatát bokponta ötször külsleg üszkösöd folyamatoknál, rétába is kötik.
különösen difteriánál, 40/0-os glicerines oldatát
Bronchiális asztma, 1. Asztmu.
hintpor alakjában talcum venetummal 1 lO^O—
Bronchiális lélegzés (hörgi lélegzés), a tüdn
300 alkalmazzák.
hallható lélegzési zörej, mely hangtanilag az erBrómos víz, a bróm vizes oldata (1. Bróm). sen kiejtett «ch»-t utánozza. Akkor hallható, ha
Narancsvörös szín, brómszagú folyadék. Kóml- a tüd rendes sejtes lélegzési zöreje kimarad a
szerül használatos.
tüdszövet légtelensége folytán (tömörülés, ateBrómotán, a formaldehidnek brómtannínnal lektázia stb.).
ós karbamiddal alkotott kondenzációs terméke
Bronchiális mirigyek, helyesebben bronchiálényegében brómtanninmetilénhugyanynak te- lis nyirokcsomók, a bronchusok v. tüdcsövek
kinthet. Sárgásbarna szín, szagtalan és csak- tövénél, a tüdögyökérben elhelyezett nyii'oknem íztelen, vízben oldhatatlan por. Fképen br- csomók, melyek különösen gyermekek tuberkulóbántalmaknál hintporul alkalmazzák.
zisánál gyuladásba jöhetnek, elsajtosodhatnak,
Brompton (ejtsd: bromptn) v. mint most gyakor- elgenyedhetnek. L. még Tuberkulózis.
latban nevezik, South-Kensington, London (1. 0.)
Broncliiectasía (gör.), a hörgk, tüdöesövek
egyik Ny.-i városrésze, melyet enyhe éghajlatáért kítcígulása. Többféle módon jöhet létre. Gyakran
kedvelnek, (1910) 84,208 lak. Itt van a South Ken- fordul el a hörgk krónikus lobos folyamatainál,
sington múzeum.
melynek következtében a csfal rugalmassága és
Brómsavak és sóik. A bróm oxigén-tartalmú összehúzódási képessége szenved. Leggyakrabban
sávjait nevezzük B.-nak. Ilyenek az albrómossav jön létre a hörgt környez tüdszövetnek zsugoroV. hipobrómossav HOBr, amelyet csak vizes ol- dása folytán, tüdtuberkulózisnál, krónikus tüddatban ismerünk. Sói a hipobromitek, jobban is- gyuladásnál s fleg mellháitya-izzadmányok
meretesek. Az alkálifémek hidroxidjainak vizes után. B tágulatok néha nagy üregekké fejldnek,
oldatában brómot oldva, lúgfémhipobromit is ke- melyek váladékkal telhetnekmog, amely váladéletkezik. E sav és sói bomlékonyak, oxigénjüket kot a beteg rendszerint egyszerre nagy mennyikönnyen átadják, azért is erólyes^oxidáló anya- ségben, tele szájjal köp ki. A tágu latban összeis.

;

;

;

:

;

:

Bronchiolusok

—
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gyúló pangó váladék gyakran válik bzössé.
Gyógyítása az expektorációnak s így az üregek
kiürülésének clse?ítósében áll. Nagyobb üregeket újabban sebészileg is gyógyítanak.
Bronchiolusok, a bronchusoknak, tüdcsöveknek végs tlnom elágazásai, amelyek aztán az
alveolusokba mennek át L. Tüd.
Broncliítis (gör.). A hörgk, azaz tüdöcsövek
nyálkahártyájának gyuladásos megbetegedése,
hurutja, melynek jelenségei vérbség, duzzadás
és nyálkás v. nyálkásgenyes váladék képzdése. A
váladék minsége szerint a hu mt lehet száraz, ha a
termelt váladék szívós nyálkából áll é.s kis mennyiség. Ha ellenben bséges és higabb, akkor nedves hurutról beszélünk. Végre, ha a váladék igen
nagy mennyiség, nyákos-genyes, ami különösen
hörgtágulatok kíséretében szokott elfordulni,
iigy a hurut neve broiwhorrhoea vagy bronchoblenorrhea. A hörghurut lehet akut és krónikus.
Lehet önálló megbetegedés és lehet valamely
megbetegedésnek szimptomája. Az akut B.-nek
elidéz oka az esetek nagy részében infekció,
melynek kifejldésénél azonban igen nagy szerepet játszanak bizonyos diszponáló tényezk, amilyen különösen a meghlés. Más esetekben por,

—

Bronarnlart

Broncbokele (gör.), a gégecs veleszületett.
sérvszerü, körülirt kitágnláw, amely mély belélegzéskor, kiáltozás, köhögés, nevetés közben

megnagyobbodik.

Bronchophonia

(gör.,

höryhangzás

v. be-

szédhangzás), a beszédhang tovavezetése a mellkas falához, melyet a mellkasfalon való hallgatódzással vizsgálnak. A höi^hangzás ersbödik
akkor, ha a tüdszövet, mely tovavezeti, jobban
vezet közeggé alakulat: ha tömörül (tüdögynladás stb.); viszont gyöngül, ha a vezetés rosszabbodik (mellhártya-izzadmány, daganat stb.).

Broncbopnennionia, Tüdgyuladás.
Bronchorrhoea, Bromhitis.
l.

1.

Bronchositenosis. Hörgszükület. Az apró

hörgk szkülete a

hörgi asztma fbronchialis

asthma) egyik jelensége.

A nagyobb hörgk sz-

külete különböz okokból fordulhat el. így létrejöhet a hörgnek krónikus gyuladásai folytán,
gyakrabban azonban kívülrl történ összenyo-

matás által. Összenyomhatja a hörgt a fémek
daganata (aneurysma aortae), megnagyobbodott

nyirokmirigyek, a meditistinumoknak, tüdnek
daganatai stb. Az e bajban szenved betegnek
lélegzése nehezített és lassított, a légzési zörej
füst, izgató gzök hozzák létre a hörgk hurut- igen jellegzetes hangos, éles (stridor). Gyógyítani
ját. Okozhatja a tüdnek fokozott vérbsége ritkán lehet (szifiliszes alapon keletkez szkü(szívbajosoknál) és lehet tünete infekciózus meg- letek).
Bronchoszkóp (gör.), a tüdöcsövek (bronchubetegedésnek (kanyaró, tifusz, influenza stb.). AB.
tünete a köhögés, amelynek útján a beteg a sok) vizsgálására való eszköz, amellyel a tüdöcsöhurut minsége szerint több-kevesebb szívós v. vek belsejét láthatóvá tehetjük.
Bronchus, 1. Tüdcsö.
folyékony váladékot ürtt. Ha a hurut a legkisebb
Brondilmontibus Jf/wos, pécsváradi apát, akit
hörgkbe is beterjed (B. capillaris), úgy a leveg
bejutásának akadályozottsága miatt lógszükség V. Márton pápa 1424 nov. 15. kalocsai érsekké
tett. B. képviselte a baseli zsinaton a magyar
is mutatkozik. Ez utóbbi alak gyakori gyennekeknél, különösen angolkórosoknál. Az infekció- egyházat s kitnt tudományosságával.
Brondolo, falu és erd a velencei lagúnák D-i
zus hurutokat láz is szokta kísérni. A krónikus
az erd egykor
en, a Brenta torkolatánál
hörghiunit rendesen gyakran ismétld akut hurutok következménye. Hosszú ideig, néha évtizede- Velence ferssége volt.
Brongrn.^ növénynevek mellett Brongniart
ken át eltart és ilyenkor gyakran tüdtágulásra
rövidítése.
vezet. Ha a hurutos váladék a hörgkben va^ Adolphe Théodore (1. o.) nevének
'BTOTLgiúajrt(Brogniart,ejt8d:broaykr),l.Adolphe
hörgtágulatokban pang, a rothadást elidéz
baktériumok hatása alatt a váladék bomlásnak Théodore, francia botanikus, B. Alexandre (l. B.
u. o.
indulhat és bzössé válhat (B. putrida). A Iwrg- 2.) fla, szül. Parisban 1801 jan. 14., megh.
plantes-ban
hunit magában véve nem súlyos megbetegedés, 1876 febr. 18. 1833-ban a Janiin des
természetazonban elgyengült gyermekeknél és aggoknál a botanika tanára. 1852-ben pedig a
Sur
veszedelmessé válhat, fleg akkor, ha a leg- tudományi fakultások finspektora. Müvei
et
la distribution des vógétaux
classiflcation
la
komplikációja
Súlyos
beterjed.
hörgkbe
is
kisebb
classiflcation
a hunitos tüdgyuladás (pneumonia catarrhalis, fossiles (Paris 1822); Essai d'une
Mómoire
bronchopneumonia), ami akkor jön létre, ha a naturelle des champignons (u. o. 1825)
(u. o. 1826) Mémoire
iryuladás a legkisebb hörgk nyálkahártyájáról sur la f amille des Rhamnées
et le développementde l'embryon
a tüd szövetére is ráterjed, aminek következté- sur la génération
His(u. o. 1827)
ben a tüd alveolusaiba lobos exudáció történik. dans les végétaux phanérogames
o. 1828—37. 2 köt.,
A B. gyógyításánál els sorban szükséges az el- toire des végétaux fossilles (u.
des genres de piantee
idéz ok lehet eltávolítása (por, füst, gzök stb.). 194 táblával) Enumération
d'histoire naturelle de Paris
Muséum
au
cultivées
italok
és
meleg
rendesen
Kifejldött hurutnál
kiad. 1850); Botaniqne (Phanéro.»gyéb izzasztó eljárások használatosak. Ki köpés (u. 0. 1843, 2.
du monde exécutó sor la
elsegítésére köptetket, köhögési inger csilla- gamie) du voyage autour
pendant leeannées 1822—25
pítására narkotikumokat szokás adni. Az olyan corvette La Coquille
táblával Rapport sur les progrée
b3tegeket, akik könnyen kapnak hörghurutot, (u. 0. 1829, 67
phytographique (1868).
edzeni kell az idjárás változásaival, meghlés- de la botanique
szül.
2. B., AlexatidrcrmaervAi^m és geológus,
folytán
hurut
gyakori
a
nehogy
szemben,
sel
febr. 5., megh. n. o. 1847 okt. 7.
1770
Parisban
krónikus
A
fejldjék.
állapot
krónikus hurutos
bányamérnök volt, 1800. a sévresi porhurutnál fleg klimatikusbefolyások tesznek jót. Kezdetben
igazgatója lett, majd 1822. az ásványoellángyár
nyáron
vidékek,
így télen az enyhe éghajlatú
tan tanára a Musóe d'histoire natarelle-n Paristengerparti leveg.

f

;

:

;

;

;

;

;
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;
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ban, mely minségében halt meg. Számos ásványtani és földtani munkája közül nevezetesebbek
Classiflcation des reptiles (Paris 1797) c. munkája, melyet Cuvier vezetése alatt készített
és mely sokáig e téren mértékadó volt. Cuvier- vei
együtt dolgozta Description géologique et miuéralogique des environs de Paris (u. o. 1811, 3.
kiad. 1835) c. könyvét, melyben a harmadkori
képzdmények sajátosságai legelször vannak
behatóan tárgyalva Mémoire sur les terrains de
sediment supérieurs calcareo-trappéens du Vicentin (u. 0. 1823) c. munkája az eocénre vonatkozó
irodalomban ma is alapvet. Mint a sévresi porcellángyár igazgatója számos találmányával ós
sok új berendezésével emelte annak hírét.
Brongniartin (ásv.), 1. Glauberit.
Brongniartit (ásv.), vaskos, szürkés fekete,
ezüsttartalmü Jamesonit 2(Pb, Ag^)8. Sh^S^. Lelhelye Potosi (Mexikó).
Broni, város Pavia olasz tartományban, (1901)
6642 lak., számos nyaralóval, bortermeléssel, ásványvízforrásokkal, amelyek közt a MoUait használják leginkább. Szavojai Jen itt 1706. gyzelmet vívott ki a franciákon.
Bronn, Heinrich öeorp', német természettudós,
született Ziegelhausenben 1800 március 3., meghalt Heidelbergben 1862 július 7. Emitt 1821.
egyetemi magántanárrá, 1828. pedig rendes tanárrá lett 8 egyúttal a zoológiai múzeum igazgatója is. Fleg geológiai és paleontológiái mveket
irt, de ö indította meg a Klassen und Ordnungen
des Thierreiches c. hatalmas irodalmi vállalatot is, mely még most is folyik s amelynek külföldi tekintélyes
szakemberek a dolgozó
;

—

Brontosaurus

Schettníenenben 1891 jún. 25. 1861-ben kapitányi
ranggal a nagy vezérkarba lépett. A hadi akadé-

miában

is

tanárkodott

s

1869. alezredes

lett.

Az

1870— 71 -iki francia-német háborúban

B. a nagy
vezérkarban mint osztályfnök vett részt ós
1870 szept. 1. Sédanban a fehér zászlót kitzték,
B.-t bízták meg, hogy az alkudozásokat III. Napó-

midn

leonnal megkezdje. A béke megkötése után B. a
gárdaliadtest vezérkarának fnöke lett, 1881-ben
pedig tábornok ós az I. gyalog-gárdahadosztály
parancsnoka. 1883-ban hadügyminiszterré nevezték ki, mely állásában egész 1889 ápr. 8-ig megmaradt. Szakmunkái Bin Rückblick auf die «Taktischen RückblickO)) (Berlin 1870) Der Dienstdes Generalstabs (2 köt., 3. kiad. 1893) Betrachtungen über eine zeitgemásse Fechtweise der Infanterie (BerUn 1891).
Bronte, város Szicília szigetén, Catania kerületben, az Btna Ny.-i lábánál, két óriási lávafolyó
közt, a Simeto- völgyben, (1901) 20,336 lak., kiborokkal. IV. Ferdinánd 1799. Nelsonnak
adta mint hercegséget.
Bronte, Charlotte (Currer Bell), angol írón,
:

;

;

tn

szül. 1816 ápr. 21. Thorntonban, megh. Haworthban 1855 márc. 21. Korán kezdett írni s a tanítóni pályára készült. Tanított Heckmondwikeben,
ugyanitt mködött mint neveln. 1842~44-ig

Brüsszelben tartózkodott, ahol az angol nyelvet
Hazatérve Emilia és Anna nvéreivel
mint írón lépett fel. Els önálló regénye, Jane
Eyre (1847), önéletrajz, nagy feltnést keltett
belle Lowoodi árva címmel Charlotte Birchtanította.

Pf eiffer drámát csinált. Nagy sikere volt második
regényének is, Shirley-nek (1849) mveldéstársai.
történeti beccsel is bír. Kevésbbé sikerült Viliette
Bronnici, kerületi székliely Moszkva orosz kor- (1852). Kevéssel halála eltt ment férjhez Arthur
mányzóságban, a Moszkva partján, 3837 lak., pa- Bell NichoUshoz. Halála után jelent meg leg-

nev

mutszövökkel, porcellángyárral.

Bronnikov, Fjodor Andrejevics, orosz fest,
szül. a permi kormányzóságban 1825., megh. 1902
szept. 22., a szentpétervári mvészeti akadémián
tanult és utóbb ugyanebben az intézetben tanára
volt a történeti festészetnek. Müvei közül kiválóbbak a következk Alkibiades és Aspasia Paetus
és Arria Horatius Augustusnál A Pythagoreusok üdvözlik a nap fölkelését Az inkvizíció törvényszéke Utolsó vacsora stb. Rajzokat készített Cirill és Methodus szláv apostolok életébl és
genreképeket is festett.
:

;

korábbi novellája, The Professor (1857). V. ö.
Mrs. Gaskell, Life of Charlotte B. (új kiad.
1901); Bonnell, Charlotte B., George BUiot, Jane
Austen studies in their works (1902).
Bronteos (gör.), mennydörg, Zeus mellék:

neve.

Brontes,

;

;

;

;

;

Bronolith, robbantószer (1. o.).
Bronsart von Schellendorf, 1. Hans, német
zongoramvész, szül. Berlinben 1830 febr. 11.
Liszttl tanult Weimarban, majd karnagy volt
Lipcsében, Berlinben. 1867 óta a hannoveri kir.
színház, 1887 óta pedig a weimari udvari színház
intendánsa. Könyve: MusikalischePílichten (Leipzig 1868). Szerzeményei Manfréd opera, 2 szimfónia, Prühlingsphantasie zenekarra, vonós hatos, csillogó zongoradarabok stb.
Neje 1862
óta Ingeborg Starck, szül. Péters'árt 18lo aug.

ami mennydörgésszer robajjal járt. Manapság
vagy erre a célra készült dobokkal, vagy szögletes kerekeken nyugvó kocsikkal utánozzák a
mennydörgést, melyeket a zsinórpadláson mozgatnak, vagy pedig egy rézsút állított hosszú és
aránylag keskeny, nógyfalú deszkavezetékkel,

melynek bels falain külön lécek is vannak
amelyen végig nagy köveket görgetnek.

Bronteus,

készült

Heuselt-

és
operája kö-

Lisztnél, de zeneszerzést is tanult. 4
zül a Jery ésBátely c. népszer volt; írt

zongoradarabokat, dalokat

Trilobitae.

gálására használt gyorsjáratú regisztráló

ké-

szülék.

Brontopbobia

(gör.),

idegeseknek a menny-

heged-, dörgéstl, zivatartól való félelme.

stb.

B., Paul von, porosz tábornok és hadügyminiszter, szül. Danzigban 1832 jau. 25., megh.
2.

1.

s

Brontológia (gör.), az égdörgésrl szóló tan.
Brontométer. Zivatarok részletesebb megvizs-

—

Zongoramvésznnek

Kyklopsok.

(bronteion), színpadi készülék,
mellyel a mennydörgést utánozzák. Már a görögök és rómaiak ismerték. A színpad mögött egy
ércüstüt tartottak, amelybe köveket hullattak,

:

24.

1.

Bronteum

Brontosaurus

(paiaeont.). Kihalt óriási hüll,
dinosauriusok egyik neme. Csontvázának hosszúsága 16 m., az él állatnak súlya

a

növényev
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Ráth György múzeum.

Görög grimani váza. K. e. IV— V.
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•

Bromt
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Villanylámpa. Larche.
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^'agy 20 tonna lehetett.

—

Bronz

Szembeszök koponyájá- kén már

kis mennyiségben
(»/,,»/o) rideggé tOBzik
nak kicsinysége az óriási testhez viszonyítva. a B.-ot, azonban a foszfornak jó hatása van.
Maradványai az északamerikai jara-rétegekben
A B.-nak nevezett ötvények megömleeztésére,
fordulnak el (B. exeelsus Marsh).
ha kisebb mennyiségrl van szó, tégely kemenBronz íaes campanum, aes caldarium: két cét, ha nagyobb mennyiségrl, láiigalót használképmellékleftel). a réz és ón ötvénye, de újabban nak. Elször mindig a nehezebben olvadó vörösÍ2y nevezik a cink és kevés ólom foglalatú rezet ömlesztik meg a ehhez adják a könnyen olróz-ónötvényt, st a B.-hoz hasonló egyéb öt- vadó és oxidálódó, de már elzetesen melegített
vényeket is (pl. aluminium-B., mangán-B., szi- ónt, illetleg cinket. Az ömledéket öntés eltt jól
lieium-B. stb.V Az ón a réz technikai tulajdon- összekeverik. Az öntformát homokból v. agyagságait nagyon megváltoztatja. Kiválóan hat ból készítik. Az elzket gondosan kiszárítják,

a színre, l^o/o ón a vörösrézzel rózsaszín, az utóbbiakat pedig kiégetik. A mintákat mindig
2 52*/o sárgás rózsaszín, STS^/o hajnal vörös, níigyobbra kell készítenT, mert a B. öntés után
851 o/o vöröses, 10-l*/o vöröses sárga, 12-3 Vo megzsugorodik, az ágyú-B. lineáris összehúzósái^a, ÍSS^Iq sárgás, 15-71»/„ vöröses sárga, dása VijQ. fölszini összehúzódása
Ve*' térfogati
18-90o'» sárgás vörös,
23-71<»/o kékes vörös, 31-79Vo összehúzódása V^' ^ harang-B.-é Vm- iUetve V«o
hamu:<zürko, 3831"/o sötét szürke, •48"25% szür- és Vso' a szobor- B.-ó %, illetve Vsg és Vjg- A kükés fehér és 65-08o/o— 100»/o mindinkább fehéred lönféle B.-ok átlagos lineáris zsugoroidása V«oöt^'énnyé egj'esül. Nagyban ingadozik a fajsúly Mennél több ón és cink van a B.-ban, annál
Í3. Legnehezebb a 13'80/o-os (887) és leskönnyebb a
nagyobb az ötvény összehúzódása. Öntés után
78-850/o-os (7-187). Az óVo-os 1360,^ a lO^/o-os a tárgyakat megtisztogatják és a szükség sze1250 és a 200/o-os 1020 Co-on olvad. A B. kemény- rint további megmunkálásra (finom vésés, B.-olás
sége 27'2°
ónig emelkedik, ettl kezdve fogy. stb.) adják.
Ha a 6%-'^ B.-ot kalapáljuk, oly keménnyé lesz,
A B.-okat már sidk óta használják. A mvemint az acél, de izzítva és hideg \izben lehtve ldés eg>ik korszakát a használati és mbronzok
megpuhul. A puha B. az izzítás? követ lassú le- sokasága után bronzkornak (1. o.) nevezték el. A
htéssel is megkeménjithet. Különösen az 5— történet eltt való idben készült bronzfegyverek
200/o-os B.-ban lassú lehtéskor ónb öt\'ények óntartalma 5— IG^/o között ingadozik, az ékszeválnak ki. Ezt a kiszivárgást a forró ömledék rekben már több a B.
Történet eltti B.-ok összetétele:
(1400 Co) gyors lehtésével akadályozzák meg.
A

lelet

helye és neve

Magyarországi kard
Magyarországi kard
Lándzsa iVác)

Réz

I

...

1

Kard

_..

(Stájer)

Kösönty (Bieli tój
...
Csörg csüngd (Kisterenye)

91 •*

88-92
86'57

87-2

Baltó (Meiersdorf)
Irlandi kard

ón

...

...
.

83-5«
85-05
86-71
81-5*

Megömlesztéskor és öntéskor az ón egy része elég.
A tíizveszteség 1—2, néha 10*/o is. Ezért elször
umlesztik meg a rezet s ha már elég forró, beadják az ónt és az ömledéket f arudakkal megkavarják. A B. szilárdsága annál nag>-obb, mennél finomabb szemcséket mutat a törés felszíne. A 9'/o-o8
B. (ágjiifém) törése finom szemcsés, mm*-kénti
-zilardsága 25-6 kg., a IGo/o-os kevésbbé finom
szemcsés, szilárdsága 235 kg. A kagylós törés
28«/o-os B. mm«-ként csak 7 kg.-ig terhelhet.
Legkevésbbé szilárd a leveles törés 39*/o-08 B.
(inm-ként 075 kg.). A leveg szénsava és vízpárája a B.-ot kékes zöld rozsdával vonja be. Ez
a múbronzokat oly értékessé tev patina vagy
nemes rozsda lúgos szénsavas rézoxidból áll (1.
Patina).
A B. technikai tulajdonságait idegen fémek nairyon megváltoztatják. A cink önthetbbé és egyuemübbé, hólyagoktól mentessé teszi a B.-ot, de
2'*/o-on túl megsárgítja, puhábbá és ridegebbé
teszi, st a patina képzdésére is károsan hat.
Az ólom káros, mert könnyen kiszivárog, azonban az öt\'ény tömöttebb és kovácsolhatóbb lesz.
A vas 2«Vi? növeli a B. railárdságát, azonban
szinét megf ákítja és olvadékonyságát csökkenti
a nikkel hatása is hasonló. Az arzén, antimon ós

:.

Bronz
delosi, Polykletus

—

—
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pedig eginai ötvényii B.-ból ön-

Nálunk Gally és Vignali, Haraszti József,
a kbányai fémárú- és lámpagyár részvénytársaság és a Schlick-féle részvénytársaság törekszenek a hazai B. -iparnak piacot szerezni, bár
még igen nehezen megy a dolog. A külföld versenye sokkal hatalmasabb, semhogy egyhamar
hetnek a göröggel. A római birodalom bukása boldogulhatnának. Az ó-görög
ésszobor-B.-t
után a B.-ipart elhanyagolták. Az ókeresztény és 85—
757o i'éz és 15— 257o ón ötvényébl gyárközépkorban a B. -öntés teljesen az egyház szol- tották. A rómaiak kezdték a m-B.-ot cinkkel is
gálatában állott és keresztek, ciboriumok, csillá- ötvözni. Ezt a fogást a középkor iparosai is zrok, keresztel-medencék, ereklyetartók és ha- ték, st ólmot is kevertek a rézcink-ón ötvény
rangok mellett még templomajtók, oszlopok, sír- közé így a braunschweigi Burgplatz oroszlánját
emlékek és nagyobb szobrok elállítására hasz- (a XII. sz.-ból)
81«/o cink, 6-50/0 ón, 10-0«/o cink ós
nálták. Olaszországban a B. -öntés a XIV. sz.-ban
2-5"/o ólom ötvényébl gyártották. Az alábbi táblálendült fel s a renaissance alatt érte el tetpont- zat a leghasználtabb m-B.-ok összetételét adja

Magas színvonalon állnak az etruszk B.-munkák is, az öntést, trébelést, cizellálást
és különösen fémlemezeknek nyújtását nagy tökéllyel zték. A római B.-ok sem mvészetileg,
sem megmunkálás szempontjából nem vetélkedtötte szobrait.

m-

;

Ghiberti, Donatello, Verocchio, A. Pollajuolo Cellini, J. Sansovino, G. Bologna alakos
mveket öntöttek, de ezenkívül az iparmvészetben, szobrocskák, edények, érmek és plakettek
készítésénél is gyakori alkalmazást talált. Németországban a XV. sz. végén Péter Vischer és
flai adtak a B. -öntésnek mvészeti jelentséget
s a XVI. sz.-ban Nürnberg, Augsburg és München
voltak a B.-ipar fhelyei. Kutak, síremlékek,
szobrok, csillárok és templomi felszerelések készültek. A XVII. és XVIII. sz.-ban nagyobb méret B.-ok mind ritkábbak lesznek. A két utolsó,
nagy ércöntö A. Schülter és R. Donner volt. Franciaországban XIV. Lajos idejében lendül fel a
B.- öntés s teljesen iparmvészeti jelleg. Nemcsak kandelábereket, csillárokat, állóórákat, díszedényeket ós szobrocskákat alkot, hanem a bútort magát elborítja gazdag, aranyozott B. -véretekkel. Kiváló órcöntik voltak Jacques és Philippe Caffleri, öouthióre, Thomire, Duplessis és
L. Prieur. Korunk B. -iparában is Franciaországé
a vezetöszerep. Mveiken a japán B.-mvészet
hatása észlelhet. A francia B.-ipar élén ma
Christoíle és társa, Barbódienne, Coupier, Delettrez stb. állanak. Németországban az olcsó, galvános úton B.-ozott. cinktárgyak tömeges elállítása a B.-ipar fejldését hátravetette; csak
újabban iparkodnak régi nürnbergi és olasz minták nyomán azt újra fellendíteni. Olaszország
csak régi mtárgyakat másol, újat nem teremt.
Anglia és Belgium Franciaország mellett szintén
elmaradnak. Ausztriában, Bécsben csillárok ós
kisebb luxustárgyak készülnek, sok ízléssel.
Észak-Amerikában Tiffany a japán B.-technikák
eltanulásában Franciaországot felülmulta. Perzsia, India, Kina ós Japán B. -ipara az európaitól
függetlenül a legrégibb idk óta gyakorlatban
van. Tárgyát óriási Buddha-szobrok, sárkányok,
lámpák, gongok és más templomi felszerelések
mellett kisebb szobrocskák, díszedények, teakannás bútorkészletek képezik. A kelet-ázsiai B.mvészet legtökéletesebbre fejldött a japánoknál, kik a B. tausirozását, patinázását, aranyozását, zománccal ós lakkal való díszítését hihetetlen tökélyre emelték. Különlegességeik: a
kardvédölemezek, tükrök ós trök. V. ö. Delon,
Le cuivre et le B. (Paris 1887); LaurentDaragon, Le bronzé d'art (u. o. 1881); Kaját.
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A modem szobor-B.-ok jobbára réz-ón-cink ötvények, melyekhez néha kevés ólmot elegyítenek
A

szobor neve és helye
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Petfi Sándor (Budapest)
IV. Frigyes Vilmos (Köln).
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Az ókorban a réz-ón-cink ötvényekbl pénzt
vertek.
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A pénz-B.-ban 4"/o
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88-6
81-1
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Francia-, Svéd-, Spanyolország,

Nagy-Britannia, Oroszország,
Norvégia, Görögország
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10

és díj-érmék sajtolására cink nélküli

B. -okát használnak, Franciaországban 5"/o, Angliában 8— 10<*/o ónnal ötvözik a rezet.
A B.-uak a modern hadxdselésben is jelents
szerepe jutott; a XIV. sz.-tól kezdve ágyukat
öntöttek belle nem egy állam még ma is B.ágyukat használ. A tapasztalás szerint 89— 90°, '5
réz és ll~9"/o ón ötvénye, az ú. n. ágyu-Bállja leginkább a puskapor robbanó erejét, a golyó
;

lökéseit és a fejld vegyületek maró hatását.
B.-ból öntött ágyukat Európában legelször ;i
XIV. sz.-ban használtak. Az ágyu-B.-ot fával tüzelt

lángalóban ömlesztUí meg ; a széntüzelés nem

vard, Les bronzes d'art et d'ameublement (u. o.
1897) Lüer, Technik der Bronzeplastik (Leip-

mert a szén rendes kísérje a kén, az égéstermék révén az ötvénybe jut és megrontja. Elször
megömlesztik a rezet, azután teszik hozzá az
elmelegített ónt, hogy az utóbbi el ne égjen

zig 1902).

még

;

jó,

:

;

így

is

az utóbbiból

2— 3" o-kal

többet kell

6

:

Bronz
vi>nni,

Ivozzék.

:

;
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hogy a kívánt összetétel ötvény

Ha

keletrégi ágyu-B.-ot újra öntenek, ezt friss
1

88Vi 10: '/» arányban keverik.
Az ömledéket öntés eltt farudakkal megkeverik,
hogy a keletkez gázok a B.-ban lev oxidokat
kizzék. Öntés után 4— ö^/o anyagvesztoség mutatható ki. Az Uchatius yezévörnagy által feltalált
ós az osztrák-magyar hadsereg ágyúihoz használt
rézzel és ónnal

\i.íi.acél-B.

'•

sem egyéb, mint közönséges ág>ii-B.

:

—

Bronzfestékek

A gépészet különféle ágában a góp-B.-nál sokkal szilárdabb B.-okra van szükség. A B.-ok szilárdsiigát növelhetjük oly anyagokkal, melyek a
fémfürdben feloldott oxidokat redukálják, ártalmatlanná teszik. Egy ily szer a foszfor, melyet a
francia ágyuöntö mhelyekben már 1854 óta használnak. A foszfort legcélszerbb foszforon vagy
foszforréz alakjában az ömledókhez adni, mely az
adalék következtében hlgfolyóbb, önthetöbb, s ha
kihlt, szilárdabb lesz, de a kémiai hatásokat is
jobban állja. Ezt az ötvényt foszfor-B.-nak nevezzük, foszfortartalma l<»/o-on alulmarad, amint
ezt a táblázat mutatja

hogy a megöntött s azután kifúrt
igyú üregét valamivel nagyobb aeéldugók átnyoluásával fokozatosan kibvítik. lí mvelet alatt a
rsö viistokban v an, úgy hogy a csfal belsej e és külseje megkeményedik, közepe pedig szívós marad.
^/""^l Tiszta
Régóta használják a harang- B.-ot is, melytl
*'*"* On
foszforl
Cink
"''
keménységet és megfelel szívósságot kívánnak.
réz
Legjobb a 20-230/0 ón és 80— 77o/o réz foglalatú
7-65
_
S-áO 77-85 11-00
<)tvény. Szoktak ezüstöt is hozzáadni, de ez a Lokomotiv-tolattyúk—
8-60 74-60,11-00 1100
H^'tórúd-csapágyak
harang hangját csengbbé és tisztábbá nem teszi. Kocsi-csapágyak _ ... ._ ... _ 8-50 78-601 8-00 17 00
Az ókorban divatos fómtükröket aranyból, ezüst- Hidraulikus henger dugattyú
8-50 88-50 800
500
_.
bl és jól fényezhet, nagyon kemény, fehér B.-ból rúdja
készítették. A legjobb tükör-B.-ot 66Vs°/o réz
ezt
hatása,
mangán
foszforhoz
hasonló
a
A
r2 rész) és 33V8°/o ón (1 rész) ötvényébl gyárt807omangánt tartalmazó mangánvas- v. mangánhatják, azonban ólmot, antimónt, ezüstöt, st nikréz ötvény alakjában adják a B.-hoz. Néhány mankelt is kevernek hozzá. Mai idben ezeket az ötgánréz összetételét az alábbi táblázat mutatja
vónyeket az optikában használják. Néhány össze13an^
tételt az alábbi táblázat mutat
Szén
Vas
Réz
pzt

úgy

készítik,

1

gán

Más fém

Réz
SSVa

Ottó ötvénye
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Richardson ötvénye
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64'

80-8
81-8

65 "1

88-8

70-24

8911

Normális összetétel
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0-egyiptomi tükör...

—

ötvénye
ötvénye
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egyetem tükre

Little
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.K
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_

190
140

Sárgás szürke ötvény
Sárgás fehér ötvény

17-8o/„óIom8.t.h.

nyomokban

81-6
Í0"7 cink, 2-0 ar\zén és 2-0 ezüst
8-2cinkl-9arzén

4-1 nikkel

mnyomokban

Birr Castle-i teleszkóp-tükör..

í

kevés vas, nik-

\

kel és cink

•

|
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Elször ömlesztik meg a
sat, s

ehhez adják az

18-48 83-45
16-86 81-08

rezet és

1-84
1-67

011
0-06

a mangánva-

ónt.

A szilícium is jó hatással van a B. tulajdonságaira, azonban az óntartalmú szüicium-B.
ritka, leginkább csak a rezet ötvözik szilíciummal. A rendesen használt szilícium-B. -drótokban
99-94_9712o/oréz, 003— 114°/o ón, 0-02— 0-05<>/o
112«/o cink van. Húzás elleni sziszilícium és
lárdsága 45—83 kg. pro mm«, elektromos vezet-

0—

sége a vörösrézhez (100) viszonyítva 98—43.
Mivel a B. keménysége és szilárdsága az ötvény alkotó elemeinek minsége és mennyisége
szerint könnyen és tág határok között változtatható, fölhasználják ezt az ötvényt a gépészetben
szilárdis. A gép-B. igen sokféle. Az egyiknek
nak kell lennie, hogy a nyomás ós ütést kibírja,
amásiktól keménységet kívánnak, hogyne kopjék.
Néhány B. összetételét mutatja az alábbi táb-

Irodaiam. BischofT, Das Kupfer und seine Legiernngen,
Berlin 1865 Künzel, Die Bronzelegierungen und ihre Verwendung für Qeschützrohre und technische Zwecke, Dresden
1875 Uchatius, Über Stahlbronze, Wien 1878 ; Bibra, Dle
Bronzé- und Kupferlegierungen der ftltesten Völker, Krlangen 1869 Mortillet, Origine du bronzé, különlenyomat
a Revue anthropologiqne-ból, 1876.

lázat

Bronzfarkú pávafácán (Polypledron chinquü Mull), 1. Tükrös pám.

:

Béz

On

j

Ólom

Cink

;

;

;

Bronzbetegség, 1. Addison -betegség.
Bronzcsövek, 1. Cjö.

Bronzé barbédienne, Fémek (színezése).
1.

Bronzfestékek v. bronzporok. Vasötvények,
más egyebek bevonására használják.
Készítésükre a hamis arany- ós ezüstfüst gyártágipsz, fa és

ötvény csapok és szeUentyük számára

íizivós

Igen szívós ötvény excenter gy-

rk

—

számára ...
Más ötvény excenter gyrknek
Tömör ötvények szivattyúk és
szellentyük számára _

——
Lokomotiv-jelzösipoknak —
Fojtó szelencéknek
—
Szívós csapágy fémnek
Lokomotiv csapágy fémnek _
Dugattyú gyrnek
Göztolattyunak _
—
Fogaskeréknek
—
—
Fizikai szerekhez
...

...

Sulyokhoz, mérlegekhez,
~
szerekhez
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86-8
86-0
78-5
84-0
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80
80

880
88-0
88-0
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180

-

20
9-5
8-5
8-0
8-7

60

18 -8

raja-

90-0

—

8-6

10-8
14-0
9-5
8-0
18-0
8-5

8-0

j

I

8-0

7-5
I

sakor keletkez, sabin-nak nevezett hulladékot
használják, melyet kefékkel különféle Ünoraságú
szitán nyomnak át, ezután zúzómúben összezúz-

zák és gummís vízzel, traganttal vagy más efféiszalével megnedvesít\e megörlik. Az rleményt
tragantpolják, hog>' egynem és gummi- vagy
mentes port kapjanak. Ezt a fémport különféleképen festik meg. Egyik módja az, hogy a port
rézcmk
lapos vasserpenyben a réz, illetleg a
vagy
oxidációjáig kevés faggyú, viasz, paraffin
kéntartalmú

mód

szerint

olaj társaságában melegítik. Más
a port kénhidnígént tartalmazó vízbe

-

Bronzino

Bronzkor

766

öntik és zárt palackban többször összerázzák 24
órai állás után a kénes port sürü posztóra terítik
és kisajtolják, hogy a közönséges hmérsékletnél
való száradását elsegítsék; ha már száraz forró
;

olajfürdöben álló vas v. rózserpenyben a kivánt
színárnyalat keletkezéséig melegítik. A bronzpor

megszinezhetö ügy is, ha kón-ammoniummal bekent fedel szekrényben tartjuk.
A rézhez v. rézcink ötvényhez kevert vas is
nagyon módosítja a színt. A bronzporokat aniiinfestékekkel is megfestik. így az ü. n. ezüstbronz
(ónpor) megkékíthet, ha azt 15 g. anilin-kéknek
IV2 1- borszeszben való oldatával leöntjük és a
nedves port megszáradásáig kavarjuk. Ezt a müveletet 5— 8-8zor ismétlik, míg a kivánt szín eláll, ezután a port meleg vízzel megmossák és 1
kg. bronzra 1 evkanálnyi kolajat öntenek, a
kettt jól összekeverik és néhány napig szabadon állni hagyják, hogy szagát veszítse.
Bronzino, 1. Alessandro, olasz fest, 1. Allori.
2. B; Angelo di Cosimo, olasz fest, szül.
Monticelliben, Firenze m. 1502., megh. 1572 nov.

Pontormónak volt tanítványa. Vallásos ós
mitológiai tárgyü képei Michelangelo mvészetének szei'telen utánzásáról tanüskodnak; mint
firenzei kortársaié általában, ersen modorosak.
Jellemz példák Krisztus a pokol eltornáoában
(Firenze, Ufíizi képtár) Mitológiai allegória (London, British Museum), valamint a budapesti Szépmvészeti Müzeumban lev Venus, Cupido és a
Féltékenység c. nagy kép. U. 0. látható egy kisméret, igen íinom kivitel képe, Jézus születése,
mely B. becsületes tudását árulja el. Jóval jelenté23.

:

;

sét ezért szokás ezekre a területekre vonatkozólag rézkorról (1. 0.) is beszélni. Oly értelemben
azonban, ahogy a kökorról ós bronzkorról beszélünk, nem vehetjük a rézkor fogalmát, mert oly
fontos kizárólagos szerepe nem volt a réznek,
mint az említett anyagoknak s föllépése nem
hatott lényegesen átalakítólag a kkori
veltségre, amiért is újabban mellzik a rézkor
elnevezést és mint a kkor végs szakaszát tárgyalják a már rezet is használó idszakot.
Eleinte valószínleg Európa és Ázsia skori
lakói is hevítés nélkül kovácsolták a rezet, mint
az északamerikai indián törzsek rézmvesei, de
az ismert réztárgyak zöme öntés útján készült,
az öntést megelz olvasztásnál kerülhettek ón
vagy antimon rögök a rézhez s ez vezethetett
arra a tapasztalásra, hogy az ilyen hozzátétel
keményebbé ós szilárdabbá teszi azt. Nem dönthet el, hogy ez a fölfedezés hol történt. Egyiptomban a Kr. e. második évezred végére tehet
medumi bronzlelet a bronzmüvesség eddig ismert
legrégibb meghatározható korú emléke, de valószínleg ismerték itt a bronzot már a harmadik
évezred közepén is, Mezopotámiában pedig még
ennél is régebbi idbe látszik visszanyúlni a bronz
ismerete. Már a nem sémita fajú sumir ösnépesség nyelvében is külön neve van a réznek és a
bronznak és ismeretes egy himnusz, amely Gibil
;

m-

tzistenuek tulajdonítja a réz és ón vegyítését.
Emiatt ma Mezopotámiában keresik a bronzkori
kultúra forrását, innen vették azt át az egyiptomiak s a Földközi-tenger K,-i partvidékének és
szigeteinek lakói, akiknek élénk kereskedelmi
kenyebbek azonban képmásai, melyeket nagyrészt összeköttetései révén csakhamar a görög száraza Medici-család szolgálatában festett és elkel földön, Itáliában s az ibériai félszigeten is eltermagatartásukkal, kifejezésükkel tnnek ki. Külö- jedt az. Lassabban hódított az új anyag Európa
nösen kiemelendk a Colonna- család egy tagjá- belsejében. Eleinte valószínleg Franciaország
nak képmása (Róma, Galleria Corsini) I. Cosimo Ny.-i partja mentén haladt É.-ra s ezen az úton
arcképe (Firenze, Pitti képtár) I. Cosimo nejének érte el a brit szigeteket s talán Skandináviát is,
és fiának képe (u. 0., Ufíizi képtár) egy szobrász amelynek leletei arra mutatnak, hogy az els
arcképe (u.o.) építészé (Firenze, Pitti képtár) stb. bronztárgyakat az említett vidékek közvetítéséBronzit, 1. Piroxén.
vel kapta. Csak késbb nyílnak meg az Európa
Bronzkor (képmelléklettel). B. alatt azt az szívébe vezet utak, a Rhone s a Duna völgyén
idszakot, helyesebben különböz vidékeken kü- át s az a legrövidebb út, amely az Adria B.-i
:

;

;

;

;

lönböz idben elterjedt oly mveldési fokot ér- szögletétl kiindulva szeli át Európát.
tünk, amelyben a vasat még nem ismerték, vagy
A legrégibb bronztárgyak ötvénye csekély
legalább földolgozásához még nem értettek. A mennyiség (3— 67o) ónt tartalmaz, idvel mintbronzkorban ugyanaz a szerep jut a bronznak, egy tíz százalékra emelkedik a rézhez vegyített
amelyet elbb a
(1.
Kkor), késbben pedig ón mennyisége. Nemcsak a vegyítés aránya vál-

k

be; belle készülnek a szerszámok,
fegyverek, ékszerek.
Az a hosszas vita, amely Thomsen Jürgensen
Christiannak 1836. felállított hármas fölosztása
(1. 0.) körül támadt, e fölosztás javára dlt el. Ma
már senki sem kétkedik abban, hogy a bronz
ötvény használata megelzte a vasérc földolgo-

a vas

tölt

zását, noha nem magyarázható meg, hogy mi
volt ennek az oka, mert a vasat, fleg a meteorvasat, igen régen, Egyiptomban állítólag már a
IV. dinasztia ideje óta ismerték.

Az els fém, amelyet az ember szerszámainak
készítésére felhasznált, a réz volt. A Földközitenger szigetein és K.-i partvidékén, Magyaror-

szágon, Olaszországban, Svájcban, az ibériai félszigeten és Írországban legalább megelzik a
tiszta rézbl készült szerszámok a bronz föllépé-

meg idvel, de a kezdetlegesebb alakú
korai bronztárgyak helyére célszerbb, a fém
természetének jobban megfelel formák lépnek s
a fém feldolgozásában elért nagyobb ügyesség az
eszközök csinosabb alakítására és díszítésére is
módot nyújt. A bronzkori leletek vizsgálatíi arra
tanít, hogy különböz eszközök egyes változatai
rendszerint együtt fordulnak el, míg mások
rendszerint ugyanazon eszköz fejletlenebb, tehát
idsebb, mások célszerbb, fiatalabb változatainak kíséretében lépnek föl. Ezen az észleletén
épül föl az ú. n. typológiai módszer, amelynek alkalmazásában Montelius Oszkár ért el oly kiváló
sikereket a bronzkor viszonylagos és abszolút
kronológiájának megállapítása terén. A viszonylagos kronológiában els sorban annak megállapítására törekszünk, hogy mely típusok voltak
tozott
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idben használatban, vagyis hogy lentékeny bronzkori

Bronzkor
kultúra

fejldött

ki,

az

mely eszközök tartoznak egy bizonyos korszak utbbira azonban Ázsia bronzkorának hatása
kultúrájához, másodszor, hogy mily sorrendben hathatott irányltólag s viszonya Európa bronzkövetkeznek egymásután az így megállapítható korához nincs földerítve. Ázsiában mindenütt
koi"szakok. Abszolút korhatározásra, vagyis arra, megelzte a bronzkori kultúra a vas föllépését.
hogy az egyes korszakok idtartamát, kezdeté- De szilárd kronológiai adatokkal nem határoznek és végének idpontját évszámokkal jelülhes- hatjuk meg az ázsiai bronzkor idejét. A kínai trasük meg, a belföldi gyártmányok kíséretében a diciók szerint Tibetben, Kínában már a Kr. e.
leletekben föllép oly importált tárgyak képesí- második évezredben ismerték a bronzot, míg a
tenek, amelyek közA'etlenül vagy közvetve össze- japáni félszigeten csak késbben terjedt az el,
köttetésbe hozhatók a nagy ókori kultúrák is- úgy látszik bevándorlók által. Afrikában csupán
mert történelmi adataival, fleg Egyiptomnak Egyiptom és a közvetlen hatása alatt álló terüa XII. dinasztia m-alkodása idejétl (Kr. e. letek kultúrájában van nyoma bronzkori foko2000—1800) megbízható kronológiájával. Ter- zatnak, egyébként egész Afrikában nem elzte
mészetes, hogy az így nyert dátumok csak hozzá- meg más fém használata a vas föllépését. Amevetlegesek. Ezek szerint a Kr. e. második évez- rika fölfedezése idején, a Haiti szigeteken még
redet tölti ki az európai bronzkor. Görögország- csak az aranyat, Észak-Amerikában pedig a re
ban, Itáliában az Adriai-tenger partvidékén Kr. e. zet ismerték, de az ércekbl való kiolvasztásuk1000 táján váltja ezt föl az els vaskor kultúrája, hoz és öntés útján való földolgozásukhoz még
hazánkban mintegy másfélszáz évvel késbb ho- nem értettek. Mexikó és Peru a korai bronzkornosodhatott meg az új mveltség, északon pedig nak megfelel mveltséggel bírtak.
Újabban többen tagadják a bronzkultúrának
félezred évvel tovább (egész a Kr. e. V. sz.-ig)
tartott az, mint Dél-Euró^ban. E hosszú idsza- közös forrásból eredését és föltételezik, hogy a
kot a fejldés fokozatai szerint alkorszakokra
szokás felosztani, leginkább csak korai és kési
bronzkorra. Hömes azonban a középeurópai bronzkort három, Reinecke négy korszakra osztja föl,
a hosszabb élet északi bronzkorban pedig Montelius észleletei nyomán rendszerint hat korszakot
különböztetnek meg.
A bronzkor eszközei fbb vonásaikban mindenütt hasonlítanak ugj'an egymáshoz, de azért
aszerint,, amint az egyes népfajok ízlése, valamint kereskedelmi és kulturális összeköttetéseik
reá nyomják azokra egyéni bélyegüket, területenkint eltér sajátos jelleget öltenek magukra.
E helyi csoportok határainak megállapítása az
skori népfajok elterjedése szempontjából fontos.
Eltér jelleget ölt a bronzkori kultúra Görögországban, ahol az ú. n. mykenaei izlés kialakulásával egyidej, ameljTl egyébként Görögország ezen egész korszakát is elnevezték. Ismét
más a fejldés iránya Itáliában, valamint Svájc
és keleti Franciaország cölöpépítményeiben, az
ibériai félszigeten, ez utóbbi terület kultúrájának
befolyása alatt alakul ki nyugati Franciaország
és a brit szigetek kultúrája is. Élesen különválik
az északeurópai bronzkor, ameljTiek határai
Svédországot, Norvégiát, Dániát s ezenkívül
még északi Németországot s a Balti-tenger mellékét is befoglalják. Bámulatos
és technikai' készsége mellett

formagazdagsága

fleg a higgadt,
megfontolt díszít ízlés kölcsönöz ezeknek az emlékeknek érdekességet. Ilyen kiforrott ízlést Közép-Európa kisebb helyi csoportokra osztható kultúrájában nem találunk, kétségtelen, hogj- ugj'anazon hatások érintették e csopjortokat s köztük
díszít izlés tekintetében a legjelentékenyebbet,
hazánk bronzkorát is, de míg észak már csak
eeyes leszrödött hatásokat vesz át, KözépEuVópában n\Tigtalanul halmozódnak a befolyások s azonfelül oly teriiletek kultúrájának hatása
is észlelhet, amely északra nem gjakorolt befolyást. Dél- Oroszországból nem maradtak reánk
jelentékeny bronzkori emlékek, ellenben a Kaukázusban, valamint a Volga és Ural vidékén je-

bronzötvényt több helyen is föltahílhatták, e
nézet hívei Amerika elszigetelt bronzkori kultúráira és a különböz (ón és antimon) bronzütvényekre utalnak.
A bronzkori helyi kultúrák nem állanak mind
egyenl színvonalon, a mykenaei kultúra magasan
fölötte áU Közép- és Észak-Európa, még inkább a
forgalomtól távol es K.-i vidékek kultúrájának,
de a perifériális bronzkor is jelentékeny fejldést mutat a kkor szegényes viszonyaihoz hasonlítva. A bronz föltalálása az ember elhaladásában egyike a legfontosabb lépéseknek, mert
átvett kevés formát fejlesza fémbl készül szerszámok 1^uagyobb része ebben a korszakban alakult ki s a
vaskor már készen vette át azokat. A bronzkor
jobb, célszerbb eszközökkel látta el a földmívelést,az új anyag lószerszámok, forgalmi eszközök
felszerelésére, véd és támadó, valamint vadász-

nemcsak a kkortól
tette tovább, de

fegyverek, halászeszközök készítésére is alkalmasabb volt a knél. Emellett a fémeszközök
más anyagoknak is jobb megmunkálását tették
lehetvé. A lakásokban nem mutatkozik általánosságban fejlettebb igény, mert a kkortól átvett
putri lakások az egész korszakon át megmaradnak, de emellett már vannak jobb és célszerbb
lakások is, e korban terjednek el általánosságban
a cölöpépítmények s e korban keletkezik az erdített telepek nagy része. A lakások felszerelésében, tzhelyeiben csinosságra törekvés mutatkozik 8 változatos leleményes díszítés tünteti ki a

korszak agyagmüvességét. H^gy niházata ia csinos és célszerií volt, arról az E.-itzegmoosarakban bámulatos épségben lelt sírok tartalma s
fényzésérl a számos bronzkarperec, nyakék,
diadéma. a bronzkor leleményes ékszere, a flbula
tanúskodnak s ezeken kívül csipeszek, borotvák
és más pipereeszközök. A bronz öntése, véeóse,
poncolása, domborítása jelentékeny ipari tevékenységet föltételez s az érc keresése a bányák
mvelésére vezetett s jelentékeny kereskedelmi
érintkezést vont maga után az ércterra erekben
bvelked és ércben szegény vidékek között. A

:
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kor szellemi életérl keveset tudunk, kétségtele- szög, deltoid alakú pengék, amelyek markonül a túlvilági élet hitérl tanúskodnak a holtak lat nélkül készültek s fa vagy csontmarkolatba
mellé adott tárgyak, a korszak folyamán azon- voltak szögecselve, rendszerint kis méretek. 3.,
ban a fölfogásban némi változás állhatott be, 4. Vésk. A lapos vés (1. Colt) alakjából kifejlmert az elföldelést a halotthamvasztás váltja dött keskeny szególyléces ú. n. peremes vésk,
a lapos rézvósk alakját tartotta
föl. Úgy az elföldelt vázakat, mint az elégetett némelyikük
hamvakat némelykor halmokba temetik, de több meg, mások lapátszerün kiszélesednek. A vésket
a felhantolatlan bronzkori sír. Vallásos tartal- hasított fa vagy csont nyélbe szorítva baltának
mat tulajdoníthatunk a bronzkori kis plasztika is használták. 5. Trcsákány (Dolchstab) vagy
némely alkotásának, így fleg a férflert és ni vágótr. A csákány módjára nyélre ersített trtermékenységet személyesít apró szobrocskák- penge Spanyolországban még a tiszta réz hasznak ; végül egyes jelvényeknek, mint a félhold, nálatának korában keletkezett, onnan terjedt el
napkorong, szvasztika stb. Ezenkívül némelyek, használata Nyugat- és Észak-Európában. A rajz
így Virehow is azt hiszi, hogy az elrejtett bronz- köpüs példányt mutat, a régebbi pengék köpü
kincsekkel az isteneknek óhajtottak áldozatot nélkül, szegezéssel voltak a nyélre ersítve, náhozni. Emellett azonban egyes bronzkincsekröl lunk ez az alak is ismeretes, 6. Lándzsa, az els
kétségtelen, hogy azok kereskedk elrejtett kész- lándzsák hasított nyélbe való lapos pengék voltak,

vándor bronzmüvesek összegyjtött hol- amelyet a penge átfúrt szárnyaiba fíízött zsinórmija voltak, mások pedig háborús idben elrejtett ral ersítettek a nyélhez, ennek maradványa a
családi ékszerek lehettek, csupán azokról tételez- tárgyon a szárnyak átfúrása, aminek, a tárgy
hetjük fel, hogy áldozatok, ahol az elhelyezés köpüvel lévén ellátva, nincs gyakorlati jelentkörülményei bizonyos ünnepélyességet mutatnak. sége. 7. Karperec. 8. Nyakperec a korai bronzkor
Magyarország bronzkori kultúrája kezdetben nyakperece a karperecekhez hasonlólag igen vasnem válik határozottan külön a környez terüle- tag ós súlyos nyílt karika, de végei el vannak latektl,a korai típusok meg lehetsen egyeznek azok- pítva és felsodorva. 9. A vékony bronzlemezekbl
kal, amelyeket Közép-Európa más vidékein lelnek. hajlított és szívalakú csüngkkel díszített öv valaA legkorábbi formák valószínleg Csehország- mivel késbb, de valószínleg még az I. korszakból és Alsó-Ausztriából kerültek hazánkba, mert banlép föl. 10. Többszörösen hajlított és visszahaj(Noppenring) a
ugyanazon É.-i hatás alatt állanak, mint az em- lított sodronyból alakított
lített területekrl ismert leletek s azonkívül az korai bronzkor egyik legjellemzbb ékszere, karemlített országokkal határos területeken lépnek perecek is készültek hasonló módon. 11. Karra való
föl legsrbben a korai formákat tartalmazó hengerded tekercs, a késbbi alakokkal szemben
sirok. Az Alföldön egyáltalán gyérebbek a korai a sodrony hajlásainak szoros záródása jellemzi.
típusok, keleten pedig néhány szórványos leletet 12. Átfúrt fej t. 13. Hurkolt fej, ú. n. cipleszámítva csak fejlettebb típusok alakjában lép rusi t.
II. A bronzkor második szakasza: 1. Kard átföl a bronz, ezek ép úgy, mint az ket megelz
rézeszközök, a keletrl szomszédos területekkel furatlan markolatlemezzel, a markolat csontburfönnállott érintkezésrl tanúskodnak. Szórványo- kolatát a szélek reáhajtásával és ólom kitöltéssan már a korai bronzkorban is jelentkeznek két- sel ersítették meg rajta, valószínleg Olaszorségtelenül déü eredet tárgyak is, de nagyobb je- szágból importált alak, amelybl jellemz kardtilentségre csak a második korszakban, még in- pusunk fejldik. 2. Kard rövid markolatlemezkább a kési mykenaei korszakkal egykorú har- zel. 3. Tör, markolat nélkül. 4. Talpas vés (ú. n.
madik korszakban emelkedik a déli hatás. A my- Palstab). 5. Csákány, az elbbi általánosabban elkenaei ízlés jelentékenyen befolj'ásolja a magyar- terjedt alakokkal ellentétben jellemz hazai forma
országi bronzkor díszít ízlésének kialakulását. 6.U. a. 7. U. a., jellemz és igen hosszú élet hazai
Ez az ízlés elszórt kitölt mintákkal, csillagok- alak. 8. Kétkarú csákány, ugyancsak jellemz és
kal, növényi motívumokra emlékeztet ékítmé- egész a bronzkor végéig használatban lev alak.
nyekkel népesíti be a bronztárgyak felületét, 9. Kézfejvéd, a hurkot a csuklóra húzták rá s a
máskor meanderekké, indákká egyesíti motívu- korong alakú tekercs valószínleg szíjjal volt a
mait. A negyedik korszakban éri el ez a díszít tenyérhez ersítve, többnyire párosan fordul el.
ízlés tetpontját ez a korszak egyébként a ma- 10.. 11. Karperec, a karperecek végeinek magános
gyar bronzkor virágkora s nemcsak díszít íz- vagy páros spirálissal való befejezése kedvelt
lésével, de sajátos formáival is különválik a kör- díszltésmódja a magyar bronzkornak késbbi idnyez területek kultúráitól. Számos küls hatást ben is. 12. Felkarvéd hengerded tekercs. 13—15.
alakjai.
vesz föl, itt is megjelennek az európaszerte ked- A II. korszak jellemz
velt itáliai importárúk, s késbb a korszak vége
III. korszak
1. Kard markolatlemezzel, nádlefelé a kora hallstatti idomok, de ezek utánzásá- vél alakú pengével, a markolatlemezen szögekkel
ban rendkívül sok eredetiséget fejt ki a bel- ersítették meg a esontburkolatot. 2. Bronzmarföldi bronzmves. S eredeti irányban fejldött ki kolatú kard, az elbbivel egjütt hazánk bronza magyar bronzkor keramikája is.
korának ezen szakaszára jellemz alak. 3. Sarló,
A bronzkor jellemz hazai alakjait a mellékelt nyélbe való végén a pengére merlegesen álló
tábla mutatja
bütyökkel, amely a nyélbeersítésre szolgált, a
I. korai bronzkor. A korai bronzkornak még
sarló kezdetlegesebb alakja. 4. Sarló, fejlettebb
nincsenek kialakult helyi jelleg formái, az itt alak széles nyéllemezzel. 5., 6. Lándzsák. 7. Marbemutatott alakok leginkább általános közép- kolatlemezes tr. 8. Tokos vés, balta módeurópai jellegek. 1., 2. Trök, egyszer három- jára használták, köpüjét könyökszeröen hajlítot
lete, V.

;
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nyélre húzták s a nyéllel még a, fülén keresztülhúzott fonállal is összefzték. Általánosabb középeurópai alak 9. C. a., jellemz hazai, fleg a
keleti vármegyék területén föllép alak. 10. Karperec. 11. Hengerded szalagtekercs. 12. Fibula, a
mai kor ú. n. biztosító tiben feléledt ezen célszer kis ékszer, a bronzkor találmánya. Legkezdetlegesebb tipusa az ü. n. vonóshátü alak (ad
arco di violino), amely egyszer vékony sodronyból van hajlíts'a. Idvel úgy rugójának, mint kengyelének alakításában jelentékeny változások
állanak be. E változások révén a fibula a legfontosabb adatokat szolgáltatja a bronzkori korhatározáshoz. 13. Duzzadt szárú t.
IV. 1. A negyedik korszak els fele 1., 2. Bronzmarkolatú és markolatlemezes kard, a kardokra
a pengének alul kiszélesed liliom-levél alakja
jellemz. 3. Lándzsa. 4. Számyasvés. 5., 6. Tokos vésk. 7. Fokos. A fokosok ezen alakjának
si formáját már a rézeszközök között fölleljük,
bronzpéldányok a második korszaktól kezdve ismeretesek, késbbi változata még e korszakban is
elfordul fleg a keleti vármegyékben föllép
jellemz hazai alak. 8. Diadéma. 9. Sisak. 10.
Zabla oldalrúdja, a zabiának számos eltér változata ismeretes. 11. Bogrács. 12. Vödör, az elzvel
együtt a felsöitáliai kultúrkörnek Közép-Európában igen kedvelt kiviteli cikke. 13. Lemezes fibula.
14. Hosszúrugóju, ú. n. hárfaalakü íibula. IV. 2.
:

;

A

negyedik korszak második

fele

:

1.

Kard

liliom-

levélalakú pengével és csészés markolattal, e csószés díszít tag helyén a liliomlevélalakú pengéken igen ritkán a Rhone vidékén otthonos csápokat (antennes) is látunk. 2. HaUstatti típusú bronzkard, nálunk igen ritka. 3. Köpüs vés. 4. Szárnyasvés széles pengével. 5 7. A tokos vés
kési változatai. 8. Sarló, kampós kihegyezett
végével illesztették a nyélbe, fleg hazánk keleti
részén otthonos. 9. Lándzsa. 10. Fokos. 11. Fibula.

—

12.

A magyarországi kési bronzkor legjellemzbb

Bronzolás

és

III. korszak tárgyaival egyUtt fordol el. 6.
Ugj'anezen csoporthoz tartozó díszesebb nma. 4.
A bütykös díszítés mellett még az egybekapoBO-

lódó spirálisok is gj-akoriak az Alföldön a korai
bronzkor keramikai leleteinek díszítésében. 6—7.

Felsmagyarországi

lép

omatemetkezésekbeii

föl-

alakok, rendszerint fényes fekete felületek.

Délmagyarországi umasirokban ottíionoe
edényalak. 9—10. Már a neolit-korban találkozunk azzal a szokással, hogy az edények felületébe karcolt rajzot fehér töméssel töltik ki, bronzkorunk elhaladottabb szakában általános lesz ez
a szokás, az ábrák közül az els az Alföldön és a
Dunánttd otthonos, a második f
a Dunántúlra
jellemz mószbetétes edényt mutat. 1 1 13. Mészbetétes edények és mészbetétes edényalj Délmagyarországból. 14. A bronzkor végén meghonosodó csavart bordázatú edényalak.
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Stone and Bronzeage in Italy, Oxford 1909 : Heierli, ürxeschichte der Schweiz, Zürich 1901 J. Déchelette, ArcMologie celriqne n. Age dn bronzé. Paris 1910 ; J. BTans, L'ige
Cbantre,
dn Bronzé de la Grandé Bretagne, Paris 1882
Aspeltn,
Becherches antrop. dans le Cancase, 1885—87
L'ágedu bronzé altaico-onralien, Stockliolm 1874. Antiqnltóa
préhibronzes
da Nord flnno-ougrien ; E. Cantailhac, Les
storiques du Cambodge. Anthr. 1890 : B. Baelz, Vor- nnd urgeschicbte Japans ; Perrot Chiplez, Hist. de l'art, VL Grtea
primitive: R. Burrows, The discoveries in Crete 1909; B.
MagyarorNaville, Thie Origin of Egyptian civilisation.
szágra vonatkozólag Hampel, Bronzkor emlékei Magyarbonban 1—3., Budapest 18«5— 96 Pnlsaky Ferenc, Ma«rarország .^rchaeológiája, 1. köt. ündset, Étndes snr l'áge dm
Bronzé de la Hongrie, Christlania 1880 ; Beinecke PÜ, T»nnlmánvok a magyarországi bronzkor kronológiAi'MI- Archeol. é^rtesítö 1899 ; Wossinszky Mór, Ai öekor méub«létes agyagmúvessége, Budapest 1904.
:

;

;

;

;

;

;

—

:

;

:

Bronzmüvesség, l. Bronz.
Bronznyomás, a könymyomtatásban a

díszes

Kora hallstatti típusú, ú. n. pápaszem- munkák elállításánál használatos. A B. alá keforma fibula, gyakran lép föl legkésbbi bronz- rül egyes sorokat vagy egész kereteket elbb
tárgyaink kíséretében. 14. Széles bronzöv, a ma- kencével papirosra nyomják, e nyomást m^flbulája. 13.

gyarországi bronzkor egyik jeUemz alakja, felü- száradása eltt külön e célra készült bronzporral
gazdag díszítés kifejtésére ad alkalmat. 15. töltött kefével vagy ennek hiányában egyszeren
Bronzkorong nagyobb méret bronzkorongok a porba mártott gyapottal végigtörülik, s azntán
bronzkor III. korszakától kezdve lépnek föl s tiszta gyapottal a fölös port letörlik. A B.-nak a
kedvelt ékszerei a IV. korszaknak is. 16. Xyak- többi színek nyomása eltt kell történnie, mert
perec. 17. Karperec. 18. Gombost, ú. n. mákfejü különben a bronzpor a többi betkre is reátapadna. Kísérleteket tettek a bronzport lenmagalak. 19. Hajlott pengéj kés.
Noha gazdag keramikai anyag maradt fönn a olaj-kencével festékké tömi, ez azonban nem vált
magyar bronzkorból, nem mindig tudjuk, hogy be, mert így az igen megtört fényvé lett; vas
mely edények milyen bronztárgyakkal egykorúak. és egyéb dísztárgyak festésére a bronzfesték igea
ollrolTnntAfl
1. A csehországi korai bronzkori sírok keramiBroxLzolás. B. alatt a fémbl, fából, gipszbl v.
kai leleteihez közelálló alak. 2. A bronzkor máfémes anyasodik és harmadik szakaszának leleteivel együtt más anyagokból készült tórgyaknak
nevezik még
fordul el, jellemz rajta a bütykös díszítés és gokkal való bevonását értjük. B.-nak
ós szerek
füleinek félholdalakú kivágása, amely miatt az a fémtái^aknak különféle eszközök
bevonását is. A tol^jdonilyen alakú füleket ansa lunatának is nevezik, s^tségével való felszíni
felrakásában álL S
úgy a díszítés, mint a fülek ezen alakja alföldi képi B. az ü. n. bronzfestékek
felszínét csáváiáasal
östelepeinkre jellemz, az ilyen edények rend- célból néha a fémtárgyak

lete

;

szerint gondos kivitelek, fényezett
lületek. 3. Urna, az Alföld nagy
lemz a hamvakat rejt edény ezen
szknvakú alakja, rendesen dur\-a

némelykor bekarcolt díszítést
Bécai Nayy Lesícona.

ÜL

fcSt

is

simított fe-

részére jelöblös teetü,
felület, de
látunk rajta, a 11.

megérdesítik.

Az aranybronz fölrakása eltt a tárgyat oly
flmájsszal kenik be, melyhez kevés okkert, ehhez pedig fekete ós kék festéket kevertek. Ezzel
a piszkos zöld festékkel a tái^'at pnha sörte-

-

:

—

Bronzolgrép

770

Brosböll

2— 3-szor bekenik. Az els két réteget
csak az elznek megszáradása után rakjuk föl,
az utolsó réteg pedig félig száraz legyen, midn
a bronzport finom hajecsettel rákenjük. Ha a flrnájsz megszáradt, a fölös port ers ecsettel leporozzuk. A réz- és cinktárgyakat rézbronzzal úgy
vonjuk be, ha elbb barna lakkal, vagy ümájszos
festékkel bekenjük s a már félig száraz festékre
rákenjük v. ráporozzuk a bronzot. A rézbronzot
borszeszlakkal elkeverve a lakkal együtt is fel-

1868 jún. 11. Szolgált a keletindiai angol hadseregben, járt Kínában és a Szunda-szigeteken.
1839-ben kikötött Bomeo szigetén Szaravaknál
és a brunei szultán helytartója ellen kitört lázadást európai legénységével elnyomta. Hálából a
szultán 1841. helytartójává nevezte ki és B. európai módon rendezte a rábízott területet és sikerrel küzdött a kalózok ellen, ó szerezte meg
Angliának 1846. a szultántól Labuan szigetét.
1848-ban angol fkonzul és Labuan angol korrakhatjuk.
mányzója lett.Végül pedig Nagy-Britannia, OlaszA vörös bronzot csak fémtiszta tárgyra ken- ország és az Egyesült-Államok Szaravak függetjük, mert a foltok a bronzon áttetszenek. Az ú. len urának ismerték el. Érdekes naplóit Képpel
n. mmziv aranyat í rész iszapolt krétával keve- közölte: The expedition to Bomeo of HerMajesty's
rik össze és nedves vászongömbbel rádörzsölik a ship Didó (London 1847) c. müvében. V. ö. Memoirs
tárgyra. Bronzolnak még különféle lakkfestékek- of Sir James B. (London 1853) Jacob, The raja
kel és bronzoló folyadékkal; az utóbbiak közé of Saravak (u. o. 1876) Saint John, Life of Sir
tartozik Oudrey (Auteuil, Paris mellett) prépara- J. B. (u. 0. 1879).
tion au noir liquide pour le bronce Florentin
3. B., Charles, sir, az elbbinek unokaöccse,
folyadéka is, mely korommal összekevert vala- szíIl. 1829 jún. 3.
Szaravak jelenlegi ura, aki
mely rézoxid-sónak ammoniákkálikus oldata. Ez azonban 1888, AngUa fenhatóságát elismerte.
a cink- és a vastárgyakon rezet ejt ki. A gipszet
Brookfield (ejtsd brúMid), város Missouri észak
olajsavas réz és vasoxid (fómszappan) keveréké- amerikai államban, (i9oo) 5484 lakossal; vasvel alapozzuk. B célból 12 r. tiszta lenolajat és 3 müvekkel.
r. porrátört gelétet (Glatte) összeforralnak, a f orBrookit (ejtsd: brnMt, ásv.), a titándioxidnak (TiO^)
raiékot leszrik s míg csak meg nem higgad, me- egyik módosulata, a másik kett az anatasz és a
leg helyen tartják. Ebbl a lenolaj-flmájszból rutU emezeknél ritkább. Rombos rendszerbeli vé525 g.-ot 175 g. fehér viasszal és 420 g. olajsavas kony táblákban kristályosodik, ritkábban oszlopos
réz- és vasoxiddal összekevernek és vízfürdben és piramisos alakokban. Sárgásbarna, jácintpiros,
megömlesztik, ezt a forró flrnájszt ecsetelik a 97° majd vasfekete fémes gyémántfény, áttetsz v.
C-ig fölmelegített gipszre ez beszívja azt s ha át nem látszó. K. 5-5—6 fs. 3'8— 4-1. Egy iránymegszáradt, a bronzport gyapottal v. finom vá- ban (rövid átlós véglap) hasad. A legszebb krisszonronggyal fölszinére kenik. A fát is a bronzpor tályok Angliából (Wales Tremaddoc) Franciarögzítése céljából lenolaj-fimájsszal kenik be. L. országból (Dauphiné Bourg d'Oisans), Svájcból
Férnék színezése, Bronzfestékek, Aranynyomat. (Uri: Maderan-völgy), a legnagyobbak Tirolból
Bronzológép, oly gép, melyet körülbelül 20 év ismeretesek. Észak-Amerikában Arkanzaszban
óta könyvnyomdákban és knyomdai intézetek- (Magnet-Cove) vasfekete, piramisos kiképzödésú
ben, hol sok arany- s ezüstnyomatot álUtanak B. fordul el, melyet külön ásványnak tartottalc
el, elnyösen alkalmaznak. E gépek sokat köny- és arkanzit néven írtak le.
Brookline(ejtsd: brúkiáin), parkok és ültefrv^ények
nyítenek a munkán, megtakarítanak anyagot,
mely különben por alakjában elveszne ós meg- közt fekv város Boston mellett, Massachusetts
óvják a munkást az egészségtelen ércpor behatá- északamerikai államban, (1900) 19,935 lak. a bossától.
toni nagyszer vízmüvekkel, amelyek közt egyeBronzöntés, 1. Bronz.
dül a Chestnut Hill 36 millió hektoUter vizet tarBronzpor, 1. Bronzfestékek.
talmaz.
ecsettel

;

;

nev

;

:

;

;

;

:

:

;

:

;

Bronzpulyka, 1. Pulyka.
Bronz-zöld, zöld kátrányfestékekbl

Brooklyn (ejtsd

:

Ncw-York (1. 0.) egyik
Long Island-sziget nyu-

bmkiin),

lakkfesték.

városrésze (borough), a
gati végén.

Brook., állatneveknél Brookes Richárd angol természetbúvár nevének rövidítése (élt a

Brooks (ejtsd bráksz), Charles Shyrley, angol
költ és regényíró, szül. 1815., megh. 1874 febr.

készített

:

XVm.

23. Londonban. Els sikereit drámáival, különösen vígjátékaival érte el Our new govemess;
Honours and tricks The Creole. Késbb a regényhez fordult Aspen Court (1854) The Gordian knot (1859) The silver chord (1861) Sooner
or later (1868). Mint a Morning Chronicle parlamenti tudósítója beutazta Olaszországot, s az alsó
néposztályok helyzetét leírta The Russians of
gédiáját Farmer's letters (1745), levelek az ir the South c. mvében (1856). 1870 óta a Punch
néphez. Egyéb müvei Faiiy tales (1750) The élclap szerkesztje volt. Válogatott versei Wit
trial of the Román catholics (1762) stb. Legünne- and humour, from Punch c. alatt jelentek meg

sz. els felében).
Brooke (ejtsd bruk), 1. Henry, angol költ, szül.
1703. Rantavanban (Irland), megh. 1783. Jogot
tanult, házassága nyomorba döntötte. Már 1735.
figyelmet keltett Popé modorában írt költeménye
üniversal beauty. Drámái közül Gustavus Vasa
(1738) ért el nagy sikert Londonban. Irlandban
írta The Bari of Westmoreland (1745) cím tra-

:

:

,

;

:

;

;

;

:

;

:

peltebb

mve

:

The

fool of quality (1760).

:

;

Nagy

nyomorban, rülten végezte életét. Munkáit leánya

(új kiad. 1883).

Broom (ang., ejtsd

:

brúm),

1.

Brougham.

Broomsgrove, 1. Bromsgrove.
Brosböll, Johan Carl Öhristian (írói álnéven
2.B., James, sir, szaravaki rádzsa, szül.Benaresban 1803 ápr. 29., megh. Barratonban, Angliában Cárit Mlar) dán író, szül. Fredericiában 1816 aug.
adta ki (1792).

;

;

—

Brosch
7.,

megh. 1900 máj.

9.

Gjentofteben.

A
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királyi

könyvtár igazgatója volt. Dániában a legkedveltebb és legnépszerbb írók egyike. Legértékesebbek a jüt népéletbl és a dán történelembl vett
elbeszélései és történelmi regényei (A királyné
rmestere; A gjöngök fnöke stb.), míg társadalmi
regényei kevesbbé sikerültek (Seraflne fra Ota
1887; Vendetta 1888 ez utóbbi m^yar fordításban is megjelent, Budapest 1907). Számos drámát
is írt, melyekkel azonban inkább csak színpadi
hatásra törekedett. Útleírásai Arabere og Kabyler (1868); Gionnem üngam og Siebenbürgen
Skrifter, Kjöben(1871). Összegyjtött mvei
ha\Ti 1859—68, 24 köt. és Skrifter, ny Samling
;

:

:

(u. 0.

1888, 7 köt.).

Brosch, Moritz, német (osztrák) történetíró,
szül. Prágában 1829 ápr. 7., megh. 1907 júl. 15.
Velencében. Egyideig munkatársa volt a bécsi
Wanderernek, annak a lapnak, mely Schmerling
korában a Magj'arországgal való kiegyezést sürgetni merte. 1873 óta Velencében lakott és történelmi tanulmányokkal foglalkozott. Munkái:
Papst Július n. und die Gründung des KLrchenstaats (Gotha 1878); Geschichte des Kirchenstaats
(u. 0. 1880—82, 2 köt.); Lord Bolingbroke und die

—

Brouckérs

bamásvre, melyben majd a
klgyóbrhöz, majd a tigris bundájához hasonló
fekete- barnás foltok vannak. Innen a neve:

tekszik. Alapszíne

kígyófa, tigrisfa, bois de perdrix (franc.); snacke-,
leopárd-, nutmeg-, v. phesant-wood (ang.). Szép
rajza és szívóssága miatt sótabotokra is használ-

A B. galactodendron Don (tehénfa, tejfa)
tejnedve, melyet a törzs megvágásával nyernek,
kellemes, édes ital és tej gyanánt isszák. 30 m.

ják.

magas, jellemz fája Venezuelának.

Brosmins (illat), a tókehal-félék (Gadoidei)
egyik neme. Mérsékelten megnyúlt testük nagyon
apró pikkelyekkel van födve csak egyetlen fels
sörényúszójuk van, mely a test hosszának */^-ét
foglalja el; alsó sörényúszójuk kb. félakkora;
áUnkon egyetlen bajuszszál látható. Két fajuk
ismeretes, mindkettó a legészakibb tengerekben
él. A lub V. torsk (B. Brosme Mull.) a 60. és 73.
é. sz.-i kör közti területen fordul el a leggyakrabban. Izlandban és az Orkney-szigetek tájékán
nagy mennyiségben fogják és sózással és szárítással konzer\'álják, de ott elfogyasztják, úgy
hogy kereskedelmi forgalomba nem kerüL
Brosses, Charles de, 1. Debrosses.
Brossozott szövet (ném. Broschierte Getcebe),
;

Whigs und

szlnesábrás szövet, selyem-, gyapjú- v. pamutból.
Jellege, hogy nüntázása oly vetülékkel készül,
(u.o. 1886); Neuere Geschichte von England (Gotha amely csak a minta határvonalain belül lesz be1890, 4 köt); Geschichte aus dem Lében dreier szve, illetóleg berakva. Hatása a hímzéssel
egyez. Lassú és költséges mvelet, amelyhez
Grosswesire (1899).
Broschan Miroszláv, a horvát országos kor- annyi vetél kell, ahány mintarész van a szövet
mány igazságügyi osztályának fnöke, szül. szélességében és ahány színbl áll a minta.
Brostenit (ásv.), mangánpát bomlási terméke.
Eszéken 1850 aug. 31. Jogi tanulmányait Bécsben
végezte. Elbb ügy%'éd volt, majd bírói szolgálatba Kristályos kérgeket alkot.
Brostyán, kisközség Krassó-^zörény vármelépett s 1878. Eszéken ügyészhelyettes, 1883.
ügyész lett. 1884— 1892-ig Eszék város polgár- gye oraviczabányai járásában, most Érassómestere volt. 1898-ban a varasdi kir. törvényszék borostyán (1. o.).
Brot^, növénynevek mellett 5rofero Félix de
elnökévé nevezték ki, 1910-ben pedig a horvát
országos kormány igazságügyi osztályának ideig- Avellar nevének rövidítése. Legfontosabb munlenes vezetésével bízatott meg. 1911-ben osztály- kája Flóra lusitanica (Olissipore 1804, 2 köt)
Phytographia Lusitaniae selectior (u. o. 2 köt,
fnökké nevezték ki.
1816. fol. 181 táblával).
Broschi, Carlo, L Farinelli.
Brotkorbge«et» (ném.), 1. Brodkorhgesetz.
Broseley (ejtsd: brósíii), város Shropshire angol
Brotnja, adók. Lika-Korbava vm. alsólapaczi
grófságban, a Sevem partján, (i9io) 6679 lak.,
j.-ban, (1900) 432 horvát-szerb lak.; n. p. és u. t Srb.
szénbányával, pipa- és téglagyártással.
Brotterode, porosz mezváros Kassal korm.
Brosig, Moritz, német egj'házi zeneszerz,
szül. a felss^éziai Fuchswinkelben 1815 okt. kerületben, klimatikus gyógyhely az Inselberg
15., megh. Boroszlóban 1887 jan. 24. Itt mesteré- lábánál, (i9oo) 2864 lak. ; fémárú- ée dohánygyárnek utóda lett székesegyh. orgonás, 10 év mul- tással, gránitbányával. Közelében szép vl^ben
tán 1853. u. 0. kamagj-, egjetemi tanár. Fii. a Tnisen -vízesés.
Brotuna, kisk. Hnnyad vm. körösbányai j.-ban,
doktor volt. Számtalan kisebb, de maradandó
e?yh. zenemüvet írt könyvei több összhang-, (1910) 283 oláh lak. ; n. p. Körösbánya, o. t. Alilletleg modulációtan és Über die altén Kirchen- vácza.
Broackére (ejted bmkér), 1. Charles de, belga
kompositionen u. ihre Wiedereinführung (1880).
Stcartz (qöv.), a Moraceae (Eperfa- államférfiú, szül. Brüggeben 1796 jan. 18., megh.
félék) család génusza, melynek mintegj' 8 faja 1860 ápr. 20. Ifjú korában részt vett a watorlooi
Amerika tropikus részében él. Fák. Levelük osz- csatában. 1826-ban a második kamarának tagja
Epertermésük gömböly, lett 8 egyúttal a szabadelv ellenzék feje. Beltatlan épszél,
ehetö. A tejnedvet tartalmazó fajok iparilag hasz- gium függetlenségének elharcosa. Az ideignosak, amennyiben tejned^•ükbl dúsan nyernek lenes kormány alatt (1830) rendbe hozta a pénzkaucsukot. A középamerikai B. cdicastrum Sw, ügyeket, mire 1831 ang. 3. 1. Lipót belügyi, aug.
(kenyérdiófa) emellett ílatal hajtásaival takar- 16. pedighadügyiminiszterrénevezteki. 1832-b«i
mányul is szolgál; mogyoró íz magvait úgy visszalépett. 1834-ben a pénzverde igazgatója ée

Tories seiner Zeit (Frankfurt 1883)
Olivér Cromwell und die puritanisehe Revolution

:

:

;

:

:

Brosimnm

bmem.

nyersen, mint fzve eszik s kenyérnek készítik
el. A B. Auhletii Pöpp. fája igen nehéz és kemény
húzás elleni szilárdsága a kovácsolt vaséval ve-

azonkívül a brüsszeli ^yetomen tisztoletbeli tanár lett. 1835-ben megalapltá a belga nemzeti bankot, mely azonban 1839. politikai bonyodalmak

;

Brougham
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:;

—

Broulik

kénytelen volt fizetéseit beszüntetni, Halála után megjelent önéletírása Life andtimes
of Lord B. (London 1871, 3 köt.). V. ö. Campbell,
islo-ben Brüsszel polgármesterévé nevezték ki
mint ilyen az 1849-iki kolera idejében nagy érde- Lives of Lord Lyndhurst and Lord B. (London
meket szerzett. V. ö. Juste, Charles de B. (Bru- 1869) Kropf Lajos, B. a magyar szabadságharcról (Budapesti Szemle, 1904).
xeUes 1868).
Broughton (ejtsd: brautn), 1. John Cani, lord,
2. B., Henri de, belga államférfiú, az elbbinek öccse, szül. Brüggeben 1801., megh. Brüsz- azeltt Hobhouse, angol államférfiú, szül. Lonszelben 1891 jan. 25. Ügyvéd volt s az 1830-iki donban 1786 jan.27., megh-.1869 jún. 3. Cambridgeforradalom kitörése után a brüsszeli felebbezési ben együtt tanult Byronnal, s vele utazta be a
törvényszék birájává és a nemzeti kongresszus Keletet, mely utazást Journey through Albánia
tagjává lett. Tagja volt azon küldöttségnek is, and other provinces of the turkish Empire (London
mely a belga koronát Lipót koburgi hercegnek 1812) cím munkájában le is írta (új kiad. 1855).
ajánlotta fel. 1833 óta 1870-ig tagja volt a kama- Byron neki ajánlotta Childe Haroldjának 4. énerának. 1840-ben Antwerpen kormányzója és a két. Ers rokonszenvet tanúsított I. Napóleon iránt
szabadelv párt gyzelme után (1847) tárcanélküli Letters written by an Englishman during the last
miniszterré lett, 1852 októberben pedig az ú. n. reign of Napóleon cím mvében, mi nagy visszaengesztel minisztériumot szervezte, mely dok- tetszést keltett Angliában. Mint képvisel sokáig
1855-ig a radikálisok közt foglalt helyet. Egyik alapítója
triner-liberális szellemben Belgiumot
volt a Westminster Reviewnek. 1832-ben és 1834.
vezette.
Brougham (ang., ejtsd brúm helytelenül miniszteri tárcát vállalt s 1835— 41-ig, továbbá
így is írják hroom), városi kocsi, csukott, négy- 1846— 52-ig a keletindiai hivatal élén állott. 1851ben B. de Gyfford néven báróvá és pairré nevezkerek, többnyire egylovas.
Brougham (ejtsd: brúm), Henry, lord, angol ál- ték ki.
lamférfiú, szónok, jogtudós és történetíró, szül.
2. B., Bhoda, angol regényírón, szül. 1840
Edinburghban 1779 szept. 19., megh. Cannesban nov. 29. Segrwyd Hall-ban (Denbigshire, Wales).
1868 máj. 7. Nagybátyja, Robertson törtónettudós Atyja pap volt. Igen gondos neveltetésben révezetése alatt nyerte els kiképeztetését és korán szesült ós teljesen az irodalomnak él. Többnyire
tnt ki rendkívüli, sokoldalú ismereteivel. Miután Oxfordban tartózkodik, de gyakori utazásokat
Európa nagy részét beutazta, 1800. ügyvéd lett és tesz Németországba és Franciaországba. Mvei
egyúttal politikai pályára lépett. Müve An inquiry közül megemlítendök Red as the Rose is She
int the eolonial policy of the European powers (1872) Good-bye, sweetheart(1872) Nancy (1873)
(Edinb. 1803, 2. köt.) els sorban a rabszolga- Joan (1876) Second Thoughts (1880) Alas (1890)
kereskedés ellen irányult. 1802-ben megindította Scylla or Charybdis (1895) The Game and the
az Edinburgh Review c. folyóiratot 1805. Lon- Candle (1899) Dear Paustína (1897) Foes in Law
donban telepedett le, ahol rövid id alatt szónoki (1901) Mamma (1909). Magyar fordításban több
tehetségénél fogva a fváros legkeresettebb ügy- regényét közölték a hírlapok; önállóan megjelent
védje lett. 1810-ben az alsóházba választották. Olyan mint a virág (ford. Hortoványi Blanka,
1830-ban peerré nevezték ki. Ismételten felszó- Budapest 1901).
Broughton Castle (ejtsd: brautn keszl), a XIV.
lalt Angolországnak a szent szövetséghez való
csatlakozása ellen. 1820-ban a királyn (braun- sz.-ból ered várkastély Banbury (1. o.) angol vásehweigi Karolina) válóperében mint a királyn ros mellett.
Broughton-szoros (ejtsd brautn), japán nyelven
védje szerepelt. Nagy érdemeket szerzett továbbá a kisdedek és a nép nevelése körül s mun- Khozen-Kaikio, tengerszoros Korea és Csuzima
kája Practical observations upon the education sziget közt, nevét Broughton tengernagytól vette,
of the people (London 1825) több mint 30 kiadást aki 1795
97. közt készített térképet a Japánért. 1825-ben a glasgowi egyetem rektora lett. tengerrl.
Broughty-Ferry (ejtsd: branti-ferri), város Forfar
1828— 29-ben felszólalt a katolikusok emancipációja mellett. 1840. B. báró címmel (B. and skót grófságban, a Tay torkolatánál, (i9io) 11,059
Vaux b.) lord-kancellárnak nevezték ki a Grey- lak., tengeri fürdvel, számos villával, várkaskabinetben javította az angol perrendtartást és téllyal, a szemben fekv Ferry-Porton Craig-gel
büntetjogot. 1835-ben visszalépett, de ezentúl is gzkomp köti össze.
Brouillard (franc, ejtsd: broUyár), keresa felsház nagy befolyású tagja maradt. Élte alkonyán azonban megmagyarázhatatlan ellenmon- kedi könyv, melybe az összes napi üzletesedásokba került régebben vallott politikai és tár- ményeket részletesen beírják. Némely üzletben
sadalmi elveivel. 1851-ben pl. égig magasztalta ezt a könyvet a Strazza helyettesíti. Nevezik
a szabadságot elnyomó orosz cárt s az amerikai brouillon-nak is.
Brouillon (franc, ejtsd: bruUyoS), vm. írásbeli
polgárháború idején a Déli, rabszolgatartó államoknak fogta pártját. Összegyjtött mveit ö dolgozat els vázlata, fogalmazása; 1. még
maga adta ki Critical, historical and miscella- Brouillard.
Broulik Ferenc, operaénekes, szül. Csehorneous works címmel (1857, 11 köt., 1872, 11 k.).
Ezek közül fontosabbak:Essayon the British con- szágban Wildenschwertben 1853 ápr. 24. 1884-ben
stitution, its history and working (1884, 3. kiadás a M. Kir. Operához szerzdtették, amelji;l 1896.
1868) beszédei Speeches at the Bar and in Par- megvált, de 1900. ismét visszaszerzdött s még
liament (Edinb. 1845 4 köt.) Lives of men of egy-két évig mködött. Most énektanítással fogletters and science, of the time of George IIL lalkozik. B. nem annyira hangjával, mint inkább
(1872) Tracts mathematical and physical (1860). kitn készültségével és muzikalitásával hatott*
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Brown

Brouncker (ejted: brannker), WilUatn, lord VÍ8count, angol matematikus, szül. Írországban 1620
körül, megh. Londonban 1684 ápr. 5. 1660-ban a
királyné kancellárja és föpecsétóre lett. Különös
érdemei vannak a Royal Society alapítása körül,
melynek els elnöke volt. 1659-ben ö tette figyelmessé a matematikusokat a lánctörtekre, ameny-

mutatja be mvészetét. (Jenreképein kívül nevezetesek csekély számmal fennmaradt tájképei
(berlini Frigyes császár-múzeum Weatminister
herceg gjüjt.); hatalmas felfogású, többnyire
komor hangulatú képek. V. ö. Bode, A. B., ein
Bild seines Lebens und Wirkens (Graphischo
Künste, Wien 1884) Schmidt-Degener, Adriáén
nyiben a Wallis-íéle eredményt
értékének ki- B. et son évolution artistíqne (Bruxelles 1908).

fejezésére lánctürtté alakította át.
Broas. vagy Broiiss., növénjTievek mellett
Broussonet Pierre Marié Auguste (orvos és természetvizsgáló, a Kanári-szigetek konzula, végre
montpelüeri tanár, élt 1761—1807) nevének rövidítése. Teneriffáról sok növényt küldözött a botanikasoknak a papiroseperfát róla nevezik Broussonetíának. Munkája Elenchus plantanun horti
botanici Montpeliensis anno 1804.

;

;

2.

B., hollandi írók,

Brouwershaven

1.

Limburg-Brouwer.

(^tsd: braaerei— ), kis

város Zeeland hollandi tartományban, Schouwen szigetén,
(1900) 1308 lak. Cats Jákobnak, Hollandia egyik

legnépszerbb költjének szülvárosa; a költ
emlékszobra 1829 óta a vásárteret díszíti.
Browallia L. (növ.), a Solanaceae (Ebszlfélék) család génusza, melynek mint^y 6 faja
Amerika tropikus részén honos. Egyéves füvek,
Bronssais (ejtád: brasszé), FraííQois JosephVic- váltakozó szél levelekkel, egyenként áUó vagy
tor, francia orvos, szül. St. Malóban 1772., megh. fürtös virágzattal. Egyesek mint dísznövények
Parisban 1838. 1832-ben a párisi egyetemen az ált. kedveltek.
kór- és gyógytan tanára. Könyveiben Histoire des
Brown, 1 Ford Madox, angol fest, szül. Caphlegmaties ou inflammations chroniques (3 kötet) laisben 1821 ápr. 16., megh. 1893 okt. 6. Brüggées Examen de la doctrine médicale généralement ben, majd 1838—40. Wappers vezetése alatt Antadoptée (Paris, 14 kötet) az on'ositudományt új werpenben tanult. 1840—44. Parisban tartózkoalapokra kívánja fektetni. Szerinte az életet inge- dott és megismerkedett a francia romantikus fesrek tartják fenn. Rendes inger az egészségnek, tészettel, azután 01aszoi*szágban járt és Rómában
gyönge v. tíilerös inger a betegségnek okozója. érintkezésbe került Overbeckkel és Comeliusszal,
Slinden betegségnek kiinduló pontja a gyomor az ú. n. nazarénus festkkel. 1886-ban London(mely leginkább van ingereknek kitéve) ennek ban telepedett le. Els nagyobb mvei Stuart
gyuladása szokott fellépni, melyet ó vérelvonás- Mária kivégzése (1842); Wickliffe fölolvassa bibsal
piócák által
gyógyított (Broussaismus). liafordítását (1847). Rossetti Dante Gábriel réTanai Franciaországban egyideig szerepeltek.
vén, ki csudálta és mesteréül választotta B.-t,
Broussonet, Pierre Marié Auguste, 1. Brouí. belekerült a prerafaelista festk társaságába, de
Broussonetia Vént, papiroseperfa, (növ.), a noha müvészetenek iránya sok tekintetben megMoraoeae (Eperfafélék) család génusza, melynek egyezett az övékkel, szövetségükbe nem lépett
2—3 faja Kelet-Ázsiában honos. Fák. Levelük be.' A 40-es évek óta keletkezett mveinek hosszú
ép V. 3 5 karélyú, lágyan molyhos. A japáni B. sora, melyekben ers realizmus mellett sokszor
papyrifera (L.) Vént. és a B. Kaempferi Sieb. et megkapó drámaiság és mély pszichológiai kifeZuec. (kadzsi-noki itsigo) kérgébl papirost állíta- jezés, helyenként a primitív mesterek hatása
nak elö. Az elbbi 9—13 m. magas fa, kertjeink- nyilvánul. A legkiválóbbak közülök Chaucer III.
Edward udvarában (Sydney, Municipal Gallery
ben gyakran látható.
Brouwer, 1. Adriáén (^t8d:brauer adriáii),német- 1851) Krisztus megmossa Szt. Péter lábait (Lonalföldi fest, szül. Oudenaardeban 1605 v. 1606., don, National Gallery 1852) A kivándoriók (The
megh. 1638. Rövid festi pályáját valószínleg last of England, birminghami képtár 1855) a
Antwerpenben kezdte és ott id. Bruegel Péter Munka nagy, realisztikus képe, B. legfontosabb
müveinek hatása alatt a parasztelet ábrázolására mveinek egj'ike (Manchesteri képtár 1863); Trisadta magát. 1625-ben Amsterdamban élt. a követ- tan halála 0864) Illés próféta és az öz\'egy fia
kez éveket Haarlemben tölte és különösen Hals (London, Victoria and Albert Museum 1868) Don
Frans hatása alatt fejleszté mvészetét. 1631-ben Jüan és Haidée (1870): Cordelia osztályrésze
újból Antvei-penben volt és ott 1633. politikai okok- (1875) mveldéstörténeti freskósorozat a manból börtönbe került. Mvei túlnyomó részben kis chesteri városházán stb. V. ö. Uueffer. Ford Materjedelm, finom ki\itel képek, melyekben dox B. (London 1896) Kyiesch, Ruskinrl s az
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;
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pszichológiai mélységgel, fokozódó festi ervel,
megkapó elevenséggel ábrázolt dohányzó, tivornyázó, vereked parasztokat és e téren mind a
flamand, mind a hollandi festészetre nagy befolyást gyakorolt. Müvei már a XVIL sz.-ban nagy
kedveítségnek önendtek és pl. Rubens és Rembrandt gyjteményeiben is szerepeltek. Ma a müncheni Pinakothekben van legjobban képviselve
(18 képpel, köztük a híres Vereked kártyások, 1. a képmeUéUetet), azonkívül a párisi
Louvreban, a drezdai képtárban, a bécsi Liechtenstein-féle képtárban és különösen francia ma-

angol praerafaelitákról (Budapest 1904).
2. B., George, északamerikai újságíró és államférfiú, szül. Edinbui^hban 1818., megh. 1880
május 9. Torontóban. Elbb a The Banner c. egyházi folyóiratot szerkesztette, 1843. pedig megalapította a The Globe c. lapot s abban, valamint
1851 óta a parlamentben Kanada szabadságának
ékesszóló elharcosa volt. A kanadai gyarmatoknak a Dominion of Canada szövetségbe való

egyesítése (1867) els sorban az ö mve. V. ö,
Mackenzie, Life and speeches of tiie Hon. G. B.
(Toronto 1882).
Bos3. B., George Loring. amerikai festó, szül.
gáng>-üjteményekben. A budapesti Szépmvémegh. 1889 jún. 25. Eleinte
szeti Múzeumban dohányzókat ábrázoló festmény tonban 1814 febr. 2.,

;

;

—

Brown

fametsz volt, azután Parisban tanult és fleg
Claude Lorrain hatása alatt festett eleinte olasz,
majd hazatérése (1860) után amerikai tájképeket
is. Rézkarcaival is sikereket aratott.
4. B., Henry Kirke, amerikai szobrász, szül.
Leidenben (Massachusetts) 1814 febr. 24., megh.
1886 jún. 11. Olaszországban tanult, 1846. hazatérve Brooklynben telepedett le. Legismertebb
mvei Párduccal küzd indián bronzcsoportja
Washington lovasszobra a new-yorki UnionSquareon (1856) Green tábornok szobra a washingtoni kapitoliumban Scott tábornok lovas:

;

;

szobra Washingtonban

stb.

B., John, orvos, alapítója a nevérl elneverendszernek (Brownianizmus), szül. Buncleban (Skótország) 1735 v. 1736., megh. 1788. Nagy
nehézségek közt érte el célját, hogy teológus lehes5.

zett

sen, e pályát

azonban odahagyta s az orvosira lé-

t

CuUen edinburghi oi-vostanár vette pártf ogásába,kinek késbb nagy ellensége lett. Munkája,

pett.

—
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melyben rendszerét kifejté, 1780. jelent meg Elementa medicináé címmel. Szerinte az élet nem
egyéb, mint ingerlékenységnek és ingernek eredménye. Ha e kett egyensúlyban van, egészséges
az ember. Fokozott inger s^fe'tóí, ellenkezje, tehát normálisnál kisebb inger, aszténiát (direct
asthenia) okoz. Túlságos inger ugyancsak aszténiát (indirect asthenia) idéz el. Ebbl indul ki
terápiája is. összegyjtött iratait halála után
fia Wilüam E. B. adta ki, amihez atyja életrajnémet kizát is csatolta (London 1804, 3 köt.
adás Rösclilaubtól, Frankfurt 1806, 3 köt.).
6. B., John, északamerikai politikus, a rabszolgaság ellen küzd párt egyik vezérf érfia, szül.
Torringtonban 1800 máj. 9., megh. 1859 dec. 2.
1854-ben két fiával Kansasba költözött, hol a
szomszéd területekbl betör rablóbandák ellen
guerilla-harcot viselt. Mint a rabszolgaság ellensége, százával felszabadította a négereket Kansas
és Missouri területén. 1859-ben Virginia államba
tört és kitzte a forradalmi zászlót a feketék érdekében ámde a nép és a rabszolgák cserben
hagyták, elfogták és halálra ítélték. Ez ítélet alapján Charlestonban felakasztották. V. ö. Holst,
;

;

Browne

már aligha normális értelm ember. Követit
késbb Barrow szedte össze, azért ket barrowisben

táknak
8.

is nevezték.
B., Róbert, angol botanikus, szül. Skótor-

szág Montrose városában 1773 dec. 21., megh.
jún. 10. 1801-ben Ausztrália botanikai átkutatására indult. 1805-ben 4000-nél
több 8 nagyobbára új növényfajból álló gyjtéssel
tért vissza hazájába. Munkái Prodromus ílorae
Novae Hollandiáé London 1810 General remarks
on the botany of terra australis (London 1814).
Más kutatók onnan való gyjtését a Supplementum primum florae Novae Hollandiáé cím müve
(u. 0. 1830) közli. Mint 1820 óta a British Museum
re, nagy növényismerete segélyével
dolgozta
fel Horsfield 1802-1805-iki Jáva-szigetbeli (Plantae javanicae 1838—40) továbbá Salt abesszíniai
Christian Smith Kongo-melléki (1818)
(1816)
Oudney, Denham és Clapperton középafrikai
(1822—24) utazásából való növénygyüjtéseit. A
sarkvidéki utazók, mint J. Ross, Parry, E. Sabine és Franklin útleírásaik botanikai részét
vele készíttették el. B. kiváltkép a növények alakos rendszertanának volt kiváló fejlesztje, de élettani irányban is jelents felfedezéseket tett. Apróbb munkáit Bennett adta ki The miscellaneous
botanical works of R. Br. (London 1866—1868,
két köt.). Ugyan írta meg Br. életrajzát is (u. o.

Londonban 1858

:

;

;

;

:

1859).
9. B., Róbert, angol utazó és természettudós,
szül. Campsterben (Skócia) 1842márc.23. 1861—
67-ig beutazta az Északi jeges tengert, Alaskát,
a Bering-tenger partját, a Vancouver-szigetet,

természettudományi kutatásokat végezve s térkópfölvételeket készítve. 1867-ben Whymperrel
együtt elször utazta, be a grönlandi Jeges-tengert,
majd utóbb Észak-Afrikát, ahol ismeretlen növényfajokat ós ásványokat fedezett föl. 1876-ban
visszatért Londonba. Fbb mvei Peoples of the
world (6 köt.) Countries of the world (6 köt.) Our
:

;

;

AH

Afriea (4
köt.). Utazásainak eredményét több kötetben angol, német és dán nyelven tette közzé.
10. B., Thomas, angol filozófus és költ, szül.
earth

(3 köt.)

;

Science for

(5 köt.)

;

1778.Kirkmabreckben, megh.1820. Bromptonban.
Jogot tanult, majd orvos lett s emellett mint az
felekezetének alapítója, angol skizmatikus, szül. Edinburgh Review íilozóflai munkatársa mkö1549 V. 1550. Northamptonban elkel családból, dött. 1810-ben visszavonult az orvosi pályától s
megh. 1630. Mint norwichi lelkész 1580-tól kezdve az edinburghi egyetemen a morálíilozófla tanáReview of Zoonoa maga szeparatisztikus eszméi számára számos rává nevezték ki. Els
követt tudott megnyerni. Az a kíméletlen polé- mia of Erasmus Darwin. Költi munkái feledésbe
mia, melyben az angol püspöki egyházat részel- merültek, ellenben széles körben terjedtek el Lectette, annak alkotmányát minden egyes gyüleke- tures on the philosophy of the humán mind (21.
zet teljes független önállóságával akarván helyet- kiad. 1870) Lectures on ethics(1856). V. ö. Welsh,
tesíteni, sok üldöztetésnek és börtönbüntetésnek Accounts of the life and writings of Th. B. (1825).
tette ki. 1581 -ben gyülekezetével együtt Zélandba
11. B., Thomas Austen, skót fest, szül. EdinMiddelburgba költözött ki s itt folytatta mködé- burghban 1857 szept. 18. Az edtaburghi Kensingsét, de három év múlva visszament Angliába, hol ton-iskola és a skót mvészeti akadémia növen1586. a peterboroughi püspök kiközösítette. Ta- déke. Három csinos genreképe Az utolsó falat,
lán inkább csak külsleg vetve alá magát az állam- Anya és gyermeke. Új fekvhely (akvareU) a
egyházi alkotmány rendelkezéseinek, egy közeli Szépmvészeti Múzeum modern képtárában látrokona, Lord Burgley közbenjárására elnyerte ható.
Browne (ejtsd :braun),l. CharlesFarrar,B\a.é^en
az eschurchi parochiát, amelyet azután több mint
40 éven át töltött be. Egy törvényszolgával szem- Artemus Ward, amerikai humorista, szül. 1834
ben elkövetett erszakossága miatt ismét bör- ápr. 26. Waterfordban, megh. 1867 márc. 6-án
tönbe vettetvén, itt is halt meg a késbbi életé- Southamptonban. A Clevelandban megjelen Plain
Life of J. B. (Boston 1888).
7.

B. (Browne), Róbert, a brownisták

(1.

o.)

mve

:

:

;
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:

,
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—
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szed volt, s e lap hasábjain jelentek meg

—

Brown-féle mozgém

John Boss, amerikai utazó ée homorista,
Írországban 1817., megh. 1875 dec. 8. Oaklandban, Kaliforniában. Még mint gyermek kerfllt
következ munkáit: Artemus Ward, his book atyjával Amerikába, 18 éves korában kalandoe
(1862) Artemus Ward, his panoráma (1865) Ar- útra indult, az Ohlón ós Misszisszippin eljutott
temus Ward among the Mormons (1866) Arte- New-Orleansba, ott cethalászhajóra szegdött.
mus Ward among the Fenians Artemus Ward De Zanzibámál elhagyta a hajót ós miután hoezin London (1867) stb. összes müvei megjelentek szabb ideig ott idzött, visszatért az EgyeeültLondonban 1870-ben és New "Yorkban 1898-ban. Államokba, azok legnagyobb részét beutazta. Járt
V. ö. L. Haiveis, American humorists (New York Európában, Ázsiában ós Afrikában ée mindenütt
1882).
anyagot gjrüjtött érdekes leírásaihoz ée vázlatai2. B., Edward, angol orientalista, a perzsa filo- hoz. Legels müvei közétartozott Etchings of a
lógiának egyik legnagyobb mestere, szül. 1862. whaling eruise (1846). Késbb jelent meg Ynsuf
Cambridge-ben végezte tanulmányait, azután be- or the joumey of the Frangi (1853), palesztinai
utazta Perzsiát. Utazását leírta A year amongst utazásának humoros leírása. A Pacitic-vaspálya
the Fersians (London 1893) c. müvében. B. írta mentén föltárt új bányavidékeket bejárta a kormeg, ül. fordította le az 1849. kivégzett vallás- mány megbízásából és humorosan írja le ez utaalapítónak, Báb-nak életrajzát A travellers nar- zásait a Washol-ban ós a Califomia adventureerative written to illustrate the episode of the Báb. ben. Egyéb müvei An American family in öerL Persian text, II. English translation (Cambridge many (1836) The land of Thor (1867) Crusoee
A Catalogne of the Persian island with sketches of adventure in Califomia
1891). Fbb müvei
Manuscripts (n. o. 1896); A Persian historical and Washoe (1864) Mineral resources, west of
texts series-ben ö adta ki Dauletsah perzsa szö- the Rocky Mountains (1868) Mineral resourcee
vegét TheTadh kiratu-sh-Shu'ará (Leiden 1901); of the United States (1869) Adventures in the
A Literary History of Persia from the Earliest Apache country (1869).
Times to the Present (London 1902-1906, 2 köt.).
6. B., Maximüianülysses,áeCoimnBé6}líoxmGibb nagy török irodalomtörténetét a szerz ha- tany báró, birodalmi gróf, osztrák tábornagy,
lála után B. tette közzé
A history of ottoman szül. Baselben 1705 okt. 23., megh. 1757 jún. 26.
poetry (u. o. 1900—1909, 6 kötet).
Prágában. Unokatestvére volt B. Georg biro3. B., Frances, angol írón, szül. Stranolarban dalmi grófnak (1. B. 4). Részt vett a lengyel örö1816 jan. 16. Már gyermekkorában megvakult, kösödési, az olasz (1734)06 az 1737— 39-iki török
de azért testvéreivel együtt a leggondosabb neve- háborúban, 1739-ban pedig Szilézia fparancslésben és kiképeztetésben részesült. 1840-ben je- noka lett. Mollwitz mellett (1740)
vezényelte a
lentek meg költeményei Songs of our Land cí- jobb szárnyat, Chotusitz mellett pedig ö volt a
men, majd 1844. The Star of Attiiéghéi, and other fvezér, de mind a kétszer szerencsétlenül harPoems. Sokat írt az Athenaeumba és más folyó- colt. Majd a franciák ellen harcolt Csehországban,
iratokba. 1847-ben adta ki Lyrics and Miscel- 1745-ben Bajorországban és a Rajna mellett, 1746.
pedig elfoglalta Gnastallát és Pannát ós a Prolaneous Poems c. kötetét. Késbb jelentek meg
The Eriksons (1852, regény) Pictures and Songs venceba is betört. 1749-ben Erdélyország korfrom Home (1856) Our Uncle, the Traveller's mányzója, azután meg Csehország fparancsnoka
Stories (1859, elbeszélések). Saját életrajzát My lett. A hétéves háború kitörése után a hadser^
Share of the World, an Autobiography (1861) cí- élére állították, de Lobosic mellett (1756 okt 1.)
men írta le. További elbeszélései és regényei: legyzetett. 1757 máj. 6. részt vett a Prága
The Castleford Case(1862) The Hidden Sin (1866); mel lett vívott csatában,hol halálosan megsebeeült
The Exile's Trust (1869) The Nearest Neighbour A poroszoknak abbeli felszólítását, hogy adja fel
and other Strories (1875) The Dangerous Quest Próga városát, mindamellett önérzetesen viaszautasította.
(1886) The flrst of the African Diamonds (1887)
7. B., Róbert, 1. Broum.
The Foundling of the Fens (1886); Granny's Won8. B.jThomas, sir, angol filozófus, szül. Londonderful Chairs and its Fairy Tales (1891).
4. B., Geora, német birodalmi gróf, orosz tábor- ban 1605 okt 1., megh. u. o. 1682 okt. 19. Gyanagy, szül. Limerickben (Írország) 1698 jún. 15., korló orvos volt Londonban. 1642. adta ki Religio
megh. Rigában 1792 szept. 18. 1730-ban orosz hadi medici munkáját (legújabb kiadása: London 1881),
szatirikus levelei, melyeknek rendkívüli sikere
volt Felolvasáíjokat tartott Londonban s kiadta
;

5. B.,

szül.

;

;

;

:

:

:

:

;

;

:

;

;

;

:

:

;

;

;

;

;

;

filozófiai hitvalláaszerü irat, új ée meréa
gondolatokkal. További munkái: Pseudodoxia
epidemica, or treatise on vnlgar errors (London
1646) Hydriotaphia, or um burial (London 1688).
összes müvei 1686. jelentek meg, ujabban pedig
1851 (3 köt., London).
Brown-féle mozgás, az a sajátságoe táncoló,
reszket mozgás, amit valamely folyadékban v.
(ezredmm. nagyságki s a Dánia ellen intézett hadjáratban ráruházta gázban lebeg igen kicsiny
a fvezérséget, de szókimondása miatt számzte. rend s kisebb) réezecekék mikroszkóp alatt nézve
Na1762-ben kinevezték Livónia és Esztland fkor- mutatnak (R. Brown angol botanikus 1827).
a rendes
mányzójává, mely állásban 30 évig mködött. gyobb részecskéken való megflgyeléeére
is alkalmas,
1779-ben ü. József császár a birodalmi grófi címet mikroszkopikus megflgyelóel mód
kisebb részecskék (finomabb snspensiók ée kolloid
neki.

szolgálatba lépett ós még ez évben elnyomta a gárdának Anna cárn ellen kitört lázadását. Harcolt
azután a lengyelek ellen, a Rajna mellett a franeiák.imajd pedig (1739) a törökök ellen. Ez évben
török fogságba került és rabszolga sorsra jutott.
Miután szabadon bocsátották, a svédek ellen küzdött. A hétéves háborúban Zomdorf mellett megsebesült (1758). III. Péter tábornaggyá nevezte

adományozta

mely

;

:

—

Brown hemp

776

anyagok) esetén az ultramikroszkópos megvilágíalkalmazni. A jelenséggel rejtélyes
volta miatt régebben is sokat foglalkoztak, de
igazi nagy jelentségre csak a legújabb kísérleti
8 fleg az elméleti vizsgálatok alapján jutott,
miután nemcsak kísérletileg bizonyosodott be,
hogy a jelenséget nem lehet máskép magyarázni,
minthogy az a folyadék, ill. gáz-molekulák mozgásának közvetlen folyománya, hanem ezen az alapon quantitative is kielégít elméletét sikerült
megállapítani (Einstein, Pezzin 1905). A magyarázat lényege az, hogy mivel a kinetikai gázelmélet szerint a gáz (s ép így a folyadék) molokolái örökös mozgásban vannak, minden beléje
helyezett testnek is a molekulák ütközései folytán
tást

(1.

0.) kell

Brownisták

ós Poems beforeCongress (1860) e. mveiben. Közben írta hosszú elbeszél szociológiai költeményét
Aurora Leigh-t (1857). Mindezeken már férje költészetének hatása érezhet. Mindamellett Anglia
legnagyobb költnöje s vüághírüvé teszik az oly
költemények, mint Cowper's Grave Victoria's
Tears Vision of Poets The Brown Rosary The
Cry of the Children,Lady Geraldiné's Courtship stb.
2. B., Bobért, angol költ, szül. 1812 máj. 7.
Camberwellben, megh. 1889 dec. 12. Velencében.
;

;

;

;

A

londoni egyetemen tanult s itt ismerkedett meg
Shelleyvel és Keats-szel különösen az els volt
nagy hatással reá. Beutazta Olaszországot s visszatérve kiadta els mveit Paulinet (1833) ezt követte Paracelsus c. drámai költeménye (1835),
mozgásba kell jönni. Míg azonban egy nagyobb melyben e lenézett természetbölcselt védelmébe
testbe folytonosan mindenfelöl annyi különböz veszi s Pausztszer vonásokkal ruházza fel.
irányú molekula ütközik, hogy végeredményben 1841-ben indult meg Bells and Pomegranates c.
nyugalomban marad, addig egy kisebb test esetén drámai és lirai versgyjteménye az els Pippa
a kisebb számú ütközésbl majd az egyik, majd passes, drámai jelenetekbl áll az ártatlan lelk
a másik irányúak jutnak túlsúlyba, a test sza- leány ahová jön, mindig idejében érkezik, hogy a
bálytalan, zegzugos mozgásba jön. Ebbl érthe- rosszat elhárítsa. Ezt követte 1842. King Victor
tvé válik, hogy a mozgás az anyagi minségtl and King Charles c. tragédiája ós a Dramatio
függetlenül annál élénkebb, minél kisebb a ré- Lyrics, rövid költemények gyjteménye, melyet
szecske, minél hígabb (kicsiny bels súrlódású) és nehézkes forma és homályosság, de energia, drámagasabb hmérséklet a folyadék. (Ami a moz- maiság és mélység is jellemez. A többi darabjai
gás sebességét illeti, pl. 0'4 ezredmm.-nyi átmé- Retum of the Druses és A blot in the Scutcheon
részecske mp.-enkint 4 ezredmm. utat tesz (1843); Colombe's Bü-thday (1844); Dramatio
meg, ellenben koUoid-részecskék 20— 40 ezred- Romances and Lyrics (1845); végül Luria és
mm.-t.) Mindezek alapján a B.-t az anyagról való A Soul's Tragedy. 1850-ben Idadta Christmas-Bve
molekulás-kínetikai felfogásunk egyik legersebb and Easter-Day c. vallásos költeményeit, melyektámaszának tekinthetni. Irodalmát v. ö. Ostwald, ben az áhítat és szinte hit hangjai mellett is
Grundriss d. Kolloidchemie (Steinkopf, Dresden gyakran téved a groteszknek világába. Mvésze;

;

:

;

:

rj

1909).

Brown hemp (ang.),gombokender,l. Jíi&iscíí5.
Brownhills

(ejtsd.-

braunMiisz),

angol grófságban, (i9io) 16,856
kal és vasolvasztókkal.

Brownianizmus,

Brownie

1.

helység Stafford
szénbányák-

lak.,

Homeopátia és Broivn (5.).

a skót néphitben egy
kobold neve; azonos a Shakespeare Szentivánéji
álmá-ban megörökített Puck-kal és az angol
Goodfellow-val (a. m. «derék legóny»). A néphit
szerint a küszöb alatt üti fel tanyáját s ha jól
bánnak vele, segít a háztartás mindenféle munkájában, cséplésben, a vaj köpülésénél stb. Ahol
hanyagságot talál útjában, ott csúnyául megtréfálja az embereket.
Browning (ejtsd: brauning), l.Elizabeth,azüLBarrett, angol költn, B. 2. neje, szül. 1806 márc. 6.
Carlton-Hallban, megh. Firenzében 1861 jün. 30.
Atyjának eredeti neve Maulton volt s örökösödés
folytán változtatta nevét Barrettre. A beteges
leány már korán kezdett írni 14 éves korában
jelent meg a Battle of Marathon (1820) 20 éves
korában az Essay on Mind (1826) 1833. fordítása
Prometheus s 1838. The Seraphim and other
poems. Növelték hímevét s mvészete tetpontját
jelölik a Poems (1844) megismerkedett a nagy
angol költvel B.-gal s szerelmük házassággal
végzdött családja akarata ellenére (1846). Ekkor
írta szerelmétl ihletve a Sonnets from the Portuguese (1847), melyeket felvett költeményeinek
1850. megjelent teljes kiadásába. Házas élete nagy
részét Firenzében töltötte. Az olasz föld iránti sze(ejtsd: brauni),

:

;

;

;

retete nyilatkozik

meg Casa GnidiWindows(1851)

tének tetpontját jelzi a Men and Women (1855),
ezek mindegyike mesterm, bár néha elzetes
tudást is követelnek. Legjelentsebb és leghosszabb költi munkája The Ring and tíie
Book (1869), olasz bnügyi történet, hosszú monológok sorozata. Balaustion's Adventure (1871)
Euripides Alkestisének átdolgozása. Késbbi müvei Fiíine at the Fair (1872), a f éríi és a
viszonyáról Pacchiarotto (1876) Aeschylos Aga-

n

:

;

;

memnon-jának fordítása (1877); La Saisia^(1878);
The Two Poets of Croisic (1878); Dramatic
(1878—80) Jocoseria (1883)

Idyll's

;

;

Ferishtah's

Paneles (1884) Parleyings with Certain People
(1887) Asolando (1889). Ez utóbbiak már erejének
hanyatlását mutatják, de egész mködésével méltán sorakozik mindjárt Tennyson mellé a Victoria
;

;

korabeli
pította

nagy költk

között.

Fumivall 1881.

ala-

a Browning Society-t, melynek célja a

nagy költ müveinek magyarázása és terjesztése.
V. ö. Mrs. Sutherland-Orr, Handbookto the works
of Róbert B. (1885) E. Gosse, Róbert B. Personalia (1890) ; Berdoe, The B.-Cyclopaedia a guide
of study of the works of R. B. (3. kiad. 1897).
két Browning (Budapesti Szemle,
Kégl Sándor,
1907 aug.) ; Griffin W., The life of R. B. (London
;

A

1910).

Browning-pisztoly,

Brownisták
(1.

0.)

v.

I, Revolver.
barroivisták,egY Brown Róbert

által 1581. alapított s

azután Barrow Henry

vallásfelekezet Hollandiában és
Angliában, mely visszavet minden küls egyházi
kényszert, szervezetet s minden megszabott istentiszteleti formát. AngUában üldöztetve, HoUanáltal

vezetett

;

—

Browniow
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Brofik

diába menekültek, de késbb, mint independensek
Broz Iván, horvát nyelvész, sztü. Klanjecen
(1. 0.), türelmet nyertek Angliában s jelentékeny
1852., megh. Zágrábban mint gimnáziumi tanár
befolyásra tettek szert. V. ö. WeÍTigarten, Die 1893. A délszláv akadémia tagja s a hor\át Matica
Revolutionskirchen Englands (Leipzig 1868) H. munkatársa volt. Nagy érdemeket szerzett a horM. Dexter, The Congregationalism of the last vát helyesü*á8 megállapítása körtll. Becses irothree hundred years (New-York 1880) F. J. Po- dalomtörténeti és nyelvészeti dolgozatokat írt.
;

;

Henry Barrow, separatist, and the exüed Sok anyagot gyjtött a hor\'át frazeológiához.
chureh of Amsterdam 1593—1622 (London 1900). Kiváló alkotása a horvát nyelv szótára, melyet
Browniow (ejtsd: braunió), WüHam Gannaway halála után Ivekovic zágrábi kanonok adott ki
tcicke.

Parson), északamerikai politikus,

(B.-Ivekovic

Rjecnik hrvatakoga ili srpskoga
Zágráb 1901).
Brózer István, kolozsvári ötvösmester, 1640.
készítette a jelenleg a kolozsvári ev. ref templom
tulajdonában lév zománcos aranyserleget. A serleg technikája arra a mútörténeti szempontból
fontos eredmény konstatálására vezetett, hogy
gaság eltörlését ellenezte. 1862-ben megírta a a transzlucid vájt zománcot a XVIL sz. alsó
Sketches of the rise, progress and decline of se- felében Erdélyben, nevezetesen Kolozsváron, iseession cím müvét. 1865-ben Tennessee állam merték és gyakorlatilag is alkalmazták. V. ö.
kormányzója lett, mely állam a szenátusba is Mihalik J., Régi hazai ötvösmveink az ezredéves orsz. kiállításon (Arch. Ért. 1896) Radiküldte.
Brown-Séquard, Charles Edouard, francia or- sics-Pulszky K., Az ötvösség remekei a magyar
vos és flziológus, szül. Mauricius szigetén 1818. történeti ötvosmkiállításon (Budapest).
Brózik Károly, tanár és geográfiai író, szüL
Parisban tanult és u. o. lett doktor 18í0-ben,
meghalt 189irben Parisban. Foglalkozott a kí- Máramarosszigeten 1849 jan. 9., megh. Budasérleti élettannal s vizsgálta a vér összetéte- pesten 1911 júl. 12. Tanulmányait szülvárosáGyrött, Szatmárott és Budapesten vélét, az állati meleget, a gerincvelt és betegsé- ban,
geit stb. Hosszabb ideig tartózkodott Ameriká- gezte. 1870-ben póttanár volt a budai kir. fban és Londonban, hol eladásokat is tartott. reáliskolában, 1872. rendes tanárrá lett KörLondonban or\'os volt a paralitikusok kórházá- möczbányán, honnan 1873. a budapesti IL ker.
ban. 1869-ben a párisi orvosi egyetem tanárává freáliskolába helyezték át. 190ó-ben nyugalomba
nevezték ki, 1878. pedig a Collége de Francé meg- vonult. Müvei Mexikó fölfedezése (Diaz Bemal
üresedett kísérleti orvostani tanszékére hívták után, Budapest 1878) Középkori ázsiai utazók
meg. Az utóbbi években emlsök ivarmirigyeiböl (2 köt, u. 0. 1881) J./oW/eí/eífezese(Jule8 Verne
folyadékot állított el, mely hivatva lett volna a után, u. 0. 1881—82, 2. kiad.); Serpa Pinio
nemi ert fokozni. Csodaszerét vitaHn-naknevezte utazása Afrikán keresztül (átdolg., u. o. 1884)
ós a francia akadémia 1893 április havi ülésén Kolumhus Kristóf {vi. o. 1889, 3. kiad.); A Fokbemutatta.
a bels secretio tanának m^- várostól a muskulumbék országába 1883—87
Recherches sur le rétablisse- (Holub Emil utón, u. o. 1890—91, két rósz) A legalapitója. Mvei
ment de rirritabilíté musculaire chez un supplició sötétebb Afrikában. Emin pasának fölkeresóse,
treize heures aprés la mórt (1847) Experimentál megszabadítása és visszavonulása (Stanley után,
and clinieal researches on the physíology and u. 0. 1891, 2 köt); A legsötétebb Afrikában. Emin
pathology of the spinal cord and somé other parts pasa és a zendülés Afrikában (Mountenay Jephson
of the nervous centres (1855) Two lectures on és Stanley után, u. o. 1891); A brit birodalmon
convulsions and paralj-sis as affects of disease of keresztül (Hübner utón, u. o. 1892); Teleki útja a
Rudolf és Stefánia tavakhoz (Höhnel után, u. o.
the base of the brain 1878, stb.
Brownsville (ejtsd: braunszvui), azel. Fort-Brown, 1892). Szerkesztette íröíii Bélával ésBerecz AnCameron county fhelye Texas északameríkai tallal a Nagy Magyar Atlaszt 1896. Azonkívül
államban a Rio Grandé balpartján, (i9oo) 6305 számos cikke jelent meg különféle szakfolyóiravolt e Lexikonnak is.
lak., Mexikóval élénk kereskedést folytat. Nevét tokban. Munkatórsa
Brozik (ejtsd: broisik), Voclav, cseh fest, szül.
a Mexikóval 1846. folyt háborúban itt elesett
Brown vitéz csapatparanesnoktól kapta. 1880-ban Tremoschnában 1852 márc. 6., megh. 1901 ápr.
akadémián tanult,
egy orkán majdnem teljesen elpusztította a várost. 14. Eleinte a prágai mvészeti
iránjni történeti fesnemzeti
cseh
fogs'a
kezdettl
Skótországbroctsbörn),
város
(ejtsd:
Broxbum
és már 1871. sikert aratott
ban, Linlithgowshireban, a B. folyó és az Union- tészettel foglalkozott
atjját a börtönben
csatoma mellett, Edinburghtól 19 km. K.-re, Lobkowitz Eva m^látogatja
Münchenbe
c. képével. 1871-ben Drezdába, majd
(1900) 5898 lak.
tanult, 1876. pedig
Broye (németül Bnm), folyó Svájcban, Frei- ment, hol különösen Filotytól
le, hol Bonnat, Laurens, de
bui^ kantonban, 79 km. hosszú, a Nirémont (1480 Parisban telepedett
gyakorolt rá nagy hatást. A XIX.
Munkácsy
fleg
ezután
a
s
Mnrten-tavon
a
átfolyik
alján
ered,
m.)
sz.-beli történeti festészetnek B. a legkiválóbb
Neuchátel-ttóba szakad.
nagy méret, gondos,
Broyhan, édes íz, fszeres zamatu, búzamalá- cseh képviselje. Többnyire
kivitel, de olykor színpadias hatású törtétából készült világos sör, nevét egy B. nev han- színes

(v.

szül. Virgi-

nia államában 1805 aug. 29., megh. 1877 ápr. 28.
Knoxvilleban. A metodista egyház utazó hitszónoka gyanánt buzgólkodott és a The Knox\'ille
Whig cím hírlapban ers központi kormány alakítása mellett foglalt állást. 1860-ban az unió
egysége mellett szállott síkra, jóllehet a rabszol-

:

jezika,

.

;

:

;

;

;

:

;

;

noveri sörfztöl kapta, aki 1526. angol búzasört

utánozva találta

fel.

neti képei közül különösen ismertek

:

;

elterjedve.

Utósíölött

udvaÉszak-Németországban van László magyar király követei VII. Károly
rában (Berlin 1879, Nationalgalerie) Hus János

-

Bröggerlt
elítélése

a konstanzi zsinaton (1883)

;

Bruce
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Podjebrád bátyja alapította betöntdébe lépett be társul s itt

György királlyá választása (Prága 1900, óvárosi kezdte hosszadalmas és fáradságos munka után
városház) és különösen a bécsi udvari múzeumban betönt gépét összeállítani, mellyel elbb 80,
majd tle eszközölt számos javítás után késbb
levö óriási festmény Tu, felix Austria nube.
Bröggerit (ásv.), az uránszurokórcnek tórium- percenkint már 170 bett öntött. Találmánya a
ban gazdag változata. Toruranin-Tmk. is mond- nyomdászat minden ágára nagy befolyással volt.
2. B., FrederickWüliam Adolphus,sir, angol
ják. Található Norvégiában Moss szigetén (Kris:

tiania közelében).
Brömsebro, falu Svédországban, 45 km.-nyire
Kalmártól a Brömsa torkolata közelében; a
faluban álló kastélyban Svéd- és Dánország két
ízben kötöttek egymással szerzdést 1548 szeptemberben és 1645 aug. 13-án ez utóbbi alka-

diplomata, szül. Elgin Castleben 1814 ápr.

14.,

megh. Bostonban 1 867 sz ept. 1 9- Követségi attachó
volt Washingtonban s Hongkongban. 1846-ban

Newf oundland helytartója lett, 1847— 51-ig pedig

Dél-Amerikában és Egyiptomban konzul volt. Késbb testvérével, Elgin lorddal, Kinát utazta be,
lommal Dánia lemondott Jemtland, Herjedalen ahol az 1857. kötött kereskedelmi szerzdós ügyétartományokról, Gotland és Osel szigetekrl és a ben nagy munkásságot fejtett ki erre kinai követté nevezték ki. 1865-ben Washingtonba küldSundban a vámszedés jogáról.
Bröndsted, Feter Olaf, dán archeológus, szül. ték követnek, honnan 1867. visszatért.
;

;

;

Frueringben, Horsens mellett Jütlandban, 1780.,
megh. 1842. Kopenhágában. Beutazta Görög- ós
Olaszországot. Részt vett az aeginai és phigaliai
templomnál végzett ásatásokban (1. Ásatások).
1813-ban a görög filológia tanára lett a kopenhágai egyetemen, késbb (1832) a kir. régiséggyjteménynek igazgatója. Müvei Reisen und
Untersuchungen in Griechenland (Stuttgart, és
francia nyelven Paris 1826— 30, 2 köt.); Account
of somé greek vases found near Vulei (London
1832) Den Ficoroniske cista (1847).
Brötzingen, falu Baden karlsruhei kerületében, (1900) 6287 lak., fanemgyárakkal, sörgyártással, mészkbányákkal. 1905-ben Pforzheimbe
:

;

kebelezték.

Brsadin, adók. Szerem vm. vukovári j.-ban,
869 horvát-szerb lak. vasúti állomás, táviróhivatal; u. p. Vukovár.
Brsljanica, adók. Belovár-Körös vm. garesnicai j.-ban, (1900) 971 horvát-szerb, német és magyar lak. u. p. és u. t. Garesnica.
Bruan (állat, Ursiis malayanus Raffl.), a HátsóIndiában, Bomeón, Jáván, Szumatrán és Nepálban honos maláji medve neve. L. Maláji medve.
Bruat (ejtsd brua), Armund Joseph, francia tengernagy, szül. Kolmarban 1796 máj. 26., megh.
1855 nov. 19. Elbb Braziliában és Nyugat-Indiában, 1817— 20. keleten, 1820—24. Szenegambiában és a Csendes-óceánban szolgált. Kitnt a navarinói csatában s 1830. Algerban. 1843-ban Pomare-t, Tahiti királynjét a francia védnökség
elfogadására birta. 1849-ben az Antillák kormányzója lett, 1854. pedig a Fekete-tengeren harcolt.
1855-ben III. Napóleon császár tengernaggyá nevezte ki. Szülvárosában szobrot emeltek emlé(1900)

;

;

:

kére.

Bruay (ejtsd: brüé), 1, falu Nord francia dé•partement valenciennesi j.-ban,az Bscaut (Schelde)

3. B; James, angol afrikai utazó, szül. Kinnairdban (Skótország) 1730., megh. 1794. 1762-ben angol
konzullá lett Algerban,ahonnanÉ8zak-Afrika nagy
részét átkutatta Krétában, Rhodosban, Palmyra
és Baalbek romjainál járt ós 1768. Szidonon és
Cipruson át Egyiptomba utazott. Onnan a Vöröstengeren Abesszíniába jutott, ahol orvosi tudományáért a fejedelem kegyét megnyerte. Ottléte
alatt meggyzdött, hogy a Kék-Nüus a Tana-tó
kifolyása. Ennek emlékére érmet is vertek, azt
hivén, hogy B. a Nilus régen keresett forrásait
felfedezte. Hosszú és veszedelmes utazást tett Nubián keresztül vissza Egyiptomba, ahol 1772. érte
el Syenet. Útleírásának címe Travels int Abyssinia (Edinburgh 1790, 5 köt., legújabb kiad. 1878;
németül Leipzig 1790— 92).V. ö. Head, Life of B.
;

:

London 1849).
B., John, angol történetíró, szül. 1802. Lon-

(új kiad.
4.

donban, megh. 1869 okt. 28. u. o. 1840-ig ügyvéd
de azután megalapította a tudományos Camden -társaságot és annak könyvkiadó-vállalata

volt,

számára számos munkát írt és forrásmveket is
adott ki. Ilyenek Annals of the first four years of
Queen Elizabeth (1840); Corr. of Rob. Dudley
(Earl of Leicester 1844) Corr. of James VI with
;

A

Calendars of State Papers keretéCecil (1861).
ben sajtó alá rendezte az I. Károly korabeli okleveleket (12 köt. 1858—71).
o. B., John Collingwood, angol történetíró és
régiségbuvár, szül. Newcastleben 1805., megh.
Londonban 1892. Tanulmányait Glasgowban végezte s mint tanár mködött atyja intézetében.
Müvei közül megemlítendk: Handbook of EngDescription of the
lish history (3. kiad. 1857)
Román Wall (3. kiad., 1867); Hadrian, the builder
of the Román Wall (1853); The Bayeux tapestiy
Wallet-book to the Román
elucidated (1856)
;

;

Wall

(1863).

F mve:

Lapidarium septentrio-

kszénbányák- nale (1875), mely az összes északi Angolországkal, sörf zvel, cukorgyárral, vasöntvel. — 2. B., ban található római emlékekrl szól s melyet a
mellett,

(1901)

4205

lak.

;

vasúttal,

falu Pas-de-Calais francia département béthuni
j.-ban,(i9oi)16,169 lak. vasúttal,kö8zénbányákkal.
;

Brubno, adók. Zágráb vm.
699 horvát-szerb lak.

;

glinai j.-ban,
t. Glina.

(1900)

u. p. és u.

Bruce (ejtsd: brúsz), 1. David, amerikai technikus, a bet öntgép feltalálója, szül. New-Yorkban
1801., megh. Brooklynban 1892 szept.23. Eleinte
betszed, késbb betönt volt s e téren kiváló
szakismeretével nagyon kitnt. 1830-ban a nagy-

northumberlandi herceg támogatásával adott ki.
6. B., Eobert, lordofAnnandale, régi skót nemesi család ivadéka, szül. 1210., megh. 1295 ápr.
l.m. Sándor skót király halála után (1286) mint
a kir. ház rokona igényt tartott a trónra. Azonban I. Eduárd, Angolország királya B. versenytársának, a gyenge Baliol János-nak szerezte meg
a koronát (1291). B. haláláig (1294) nem hódolt
az új királynak, kit fia, Carrick grófja sem is-

—

;

—

Bruch
mert
Csak
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:

—

Bruck

de ennek sem kedvezett a szerencse. mennyiségétl függ, e reakció révén azok menyB. unokája, Róbert foglalhatta el 131*. a nyisége kolorimetriásan meghatározható.
skót trónt. L. Rú^ert.
B. Daiid-ról 1. Skócia.
Brciola, 1. Szöübetegségek.
7. B., Thomas, 1. Elgin.
Bmcit (isv.), magnézium-hidroxid (Mg(OH),];
Bruch, 1. Johann Fnedrich,Gy. teológus, szül. többnyire egy kevés vasat is tartalmaz, a táblás
Pirmasensben 1792 dec. 23., megh. 1874 júl. 21. romboédrikus kristályokat alkot. Véglap szerint
1821-ben a strassburgi prot. szemináriumban ta- kitnen hasad és a hasadási lapok gyöngybáznár, 1823. a Miklós-templomnál lelkész, 1849. egy- fényüek. Színtelen fehér vagy zöldes-szln.
Szerházi felügyel és a
egyház-tanács tagja, 1866. az pentinben fenntt kristályokban (Pennsylvania
ev. egj-házi direktórium tagja volt. Mint a német Texas) és kontakt mészkben behintve (Tiiol:
birod. kormány megbízottja a strassburgi német Predazzo) fordul el. Levegn szénsavfelvétellel
egyetem megnyitásánál tartotta a felavató be- hidromagnezittó alakul s így elveszti átlátszószédet 1872 máj. 1. s ez egyetem els rektora is ö ságát. Savakban oldódik.
lett. Nevezetesebb mvei Lehrbuch der christliBrnck, 1. B. art der Leitha, város Alsó-Auszchen Sittenlehre (Strassburg 1828—32, 2 kötet) triában, a Lajta balpartján, amely itt határt alÉtudes philosophiques sur le christianisme (u. o. kot Magyarország felé, a budapeet— bécsi vasút1839 németül Frankfurt 1850) Weisheitslehre vonal ausztriai határállomása vasúti csomópont
der Hebráer (Strassburg 1851) és Die Theorie des KertÜeti kapitányság és bíróság székhelye. A B.-i
Bewusstseins (u. o. 1864). Részt vett ezenkívül a katonai táborhely már magyar területen van. NeProtestantenbibel kiadásában is (1872).
vezetessége a régi városfal és kapu, továbbá a
2. B., Max, német zeneszerz, szül. Kölnben gróf Harrach-féle kastély (a szomszédos Prugg1838 jan. 6. 1891 óta a berlini mvészeti akadé- ban) szép kerttel, római emlékekkel. Lakossága
mián a zeneszerzés iskolájának vezetje. Neve- katonasággal eg>ütt (1910) 6267. B.-kal szemben
zetesebb szerzeményei Frithjof (férfikar), G-moll a Lajta jobbpartján van Királyhida (1. 0.), a maés D-moll hegedkoncert, Es-dur szimfónia, Schön gyar határállomás (1902 eltt B.-Ujfalu néven).
Ellen ballada, Birken und Erlen, Salamis, Rö2. B. an der Mur, város Stájerországban, 487
mischer Triumphgesang, Odysseus, Glocke és m. tengerszínfeletti magasságban, a Mürznek a
Aehüleus (1885) karok Loreley (1863) és Her- Murába való torkolatánál, a déli vasút becs
mione (1872) operák.
trieszti vonala mellett (vasúti elágazás Lécben
Bruchsal, kerületi székhely Badenben, a Saal- felé). Fó terén kovácsolt vassal ékesített szép kút
bach mellett, Karlsruhe és Heidelberg között, a 1626-ból és egy a XV. sz. végén épült hercegi
speyeri püspökség egykori székhelye (a rokokó kastély, árkádokkal és loggiával Temploma is
stílusú szép kastély most kaszárnya és kórház ugjanebból a korból való. Közel a városhoz Landsgyanánt szolgál). Számos iskolán, hivatalon és kron vár 1795-ben leégett romjai. B. kerületi katemplomon kívül jelentékeny gyártelepei (gép-, pitányság, bíróság és pénzügjigazgatóság székmaláta-, szesz-, sör-, lámpa-, dohány-, tégla- és helye. Gyárai is vannak. Lakossága katonaságcementgyár, fürésztelep stb.) vannak. B. 1056-ban gal együtt (1910) 7986.
Bruck, 1. Lajos, fest, szül. Pápán (Veszprém
a speyeri püspökségnek adományoztatott. 1609.
Kurpfalz birtokába került, 1802-ben pedig Badenbe vm.) 1846 nov. 3., megh. 1910 dec. 3. Budapesten.
kebeleztetett be. Lakossága (1905) 14,931, kb. */» Atyja a kereskedelmi pályára szánta, de B. egyedüli vágya az volt, hogy mvésszé legyen. Bécsrészben r. k., a többi ág. ev.
Brachns (állat), 1. Zsizsik.
ben járt a képzmvészeti akadémiába, s 1871.
Brucin, caniramin, vomicin,C„E^líi,Ot össze- a kormány ösztöndíjával Olaszországba, majd
tétel., a sztrichnin társaságában némely növény- 1874. Parisba ment, ahol egy ideig Munkácsy
ben elforduló, nagj'on mérgez, keser íz al- oldalán is dolgozhatott. Els figyelemre méltaaz Erd szélén c. festmény volt az
kaloida. 1819-ben Pelletier és Caventou fedezte tott
ezt követte 1877. az Utazás
fel a hamis angustura-kéregben. Hígított szeszbl 1876-iki Salonban
4 molekula xizzel kristályosodik színtelen, átlátszó a városba, mely nevét már jóhangzásnvá tette.
monoklin prizmákban. Vízben alig oldódik, szesz Ez idtl fog^^a minden Salonban állitott ki újabb
hsiesen oldja, éterben oldhatatlan. Savakkal képeket, melyek tárgyait rendesen a magyar népjavarészt kristályos, keser íz, sószer vegyüle- életbl merítette. 1885-ben Londonba költözött,
teket alkot. Tömény kénsavban színtelenül oldó- ahol az uralkodóház több tagjának arcképét fesdik, de ha ez oldathoz kevés salétromsavat, vagy tette, míg 1895. hazatért Badapestre. ahol mindsalétromossavat elegyítünk, a folyadék intenzív haláláig szorgalmasan festett arcképeket és invérpiros színt ölt, melegítéskor pedig megsárgul. térieur-képeket.
2. B. Miksa, fest, sztU. 1863 ápr. 6. BudaMivel e szinezdést az említett savak legcsekélyebb mennyiségei is elidézik, e reakciót nitrátok pesten. Mint Lajos bátyja, ö is a festi pályára
ósnitritek nyomainak pl. ivóvízben való felismeré- készült már ifjúságában s tannlmányait Münsére is értékesítjük. Ha ugyanis a megvi^gálandó chenben -végezve, a 80-as évektl fogva Budavizet legalább 3 térfoga'tnyi tömény kénsawal pesten munkálkodik.
Bruck, Kari Liidwig, báró, osztrák pénztlgyelegyítjük és néhány cg.-nyi B.-t oldunk benne,
csak a nitrát, illetleg a salétromsav reagál, ha miniszter, szül. Elberfeldben 1798 okt 8., megh.
azonban 2 térfogatnál kevesebb tömény kénsavat 1860 ápr. 23. 1821 óta Triesztben élt mint nagyalkalmazunk, akkor csak a uitrit, illetleg a sa- keresked s mint az osztrák Lloyd-társulat ^yik
létromossav létesíti az említett szinezdést. Mivel a alapítója és igazgatója, 1848. beválasztották a néforradaszínezdés intenzitása a nitrát, illetleg a nitrit met nemzet^Ulósbe és a bécsi októberi
el,

—

f

:

;

;

;

:

;
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;

:
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—

Bruegrel

lom után a Schwarzenberg-Stadion-féle minisz- székesegyház orgonása

lett. Ezután alapos eltériumban elvállalta a kereskedelem, ipar és lenpont-tanulmányokat végzett Bécsben Sechter
közmunkák tárcáját, mely állásban rendkívüli Simonnál, akinek utóda lett 1868. mint az udv.
tevékenységet fejtett ki. Kereskedelmi kamará- kápolna orgonása. Átvette a konzervatóriumon
kat állított fel, reformálta a postát, fontos táviró- az orgona s a zeneszerzés tanítását, 1875. a
vonalakat létesített, vasutakat épített stb. zenéét az egyetemen. Zenemüvei nagyszabásúak,
1849-ben bárói rangra emelték. 1851-ben ugyan rendkívül tömörek, harmónia dolgában csaknem
lemondott, de 1853. Konstantinápolyban fontos túlterheltek (3 mise, Te Deum, férfikarok) nyolc
diplomáciai missziót teljesített, 1855. pedig elvál- szimfóniája aWagner-stíl sikerült meghonosítása
lalta a pénzügyminiszteri tárcát. Nagyszabású a hangszerzenében.
reformterveket sztt, de ezek kivitelét megakaBruckújfalú, 1. Királyhida.
dályozta az 1859-iki olasz báborü, mely Ausztria
Brucla, római község Daciában, a tabula Peupénzügyi hitelét tönkretette, úgy hogy a B.-tól tingeriana szerint 12 római mérföldre feküdt
kibocsátott sorsjátékkölcsönre 200 millió helyett Apulumtól (Gyulafehérvár) és ugyanannyira Sacsak 70 milliót írtak alá. A pénzügyi bajt kor- linaetl (Felvincz), amely távolságoknak Nagyszer, részben alkotmányos politikai reformok enyed felel meg. Jelentségét a szomszédos aranyútján akarta orvosolni és a császárnak egy emlék- bányavidéknek köszönhette.
iratot is nyújtott át (Die Aufgaben Österreichs c.
Brucsa (Bruksa), máskép Boroksa, Anonyalatt, megjelent 1860. Lipcsében). Ezzel azonban mus szerint a Sárvíz mentén megtelepedett kunmég jobban magára vonta az udvari párt harag- kabar Bojta vezértl származott nemzetségnek a
ját, mely az Bynatten-féle sikkasztási perben tör- neve. Innen származik a mai fejérvmegyei Batént vallatásokat B. vesztére használta fel. 1860 racska neve, hol a XIII. sz. elején nemzetségi
ápr. 20. mint tanú a vizsgálóbíró elé idéztetvén, a monostor volt (Karácsonyi J., Magyar nemzetcsászártól elbocsáttatását kérte, amit kegyvesz- ségek L).
tés alakjában meg is kapott. Erre ápr. 23. reggel
Brncteri, 1. Brukterusok.
felmetszett nyakkal találták. Hagyatékának
Bructerus mons, a Brocken-hegy (1. Brocken)
pontos felvétele után kitnt, hogy vagyonát az ál- régi latin neve.
lami szolgálatban nem növelte. A pör folyamán
Brudern József \iéixö, szül. 1774., megh. Pesten
kiderült az is, hogy az Eynatten- sikkasztásban 1884 febr. 1. Morvaországból ideszármazott csanem volt része, de hivatalos helyrl csak egy év- lád sarja volt, mely 1791. kapott indigenátust.
vel késbb történt eziránt határozott nyilatkozat. B. az akkori magyar gazdasági életben csakhaÉrdekes emlékiratait volt magántitkára, Heller mar jelentékeny szerepre jutott. Gyöngyösön és
Izidor adta ki (Memoiren des Barons B. aus der Budapesten élt, ahol 1817. építtette házát és
Zeit des Krimlmegs, Wien 1877).
benne a már nem létez apárisi utca» sikátort,
mely akkor a fvárosnak egyik nevezetessége
Bvuckenthal-család. 1. Brukenthal.
Bruckentbalia JRchb. (növ.), az Ericaceae volt. 1888-ban kelt végrendeletében úgy intézke(Hangafélék) gónusza, melynek egyetlen faja, a dett, hogy a kisebb legátumok kifizetése után
B. spiculifolia Salisb. Erdély déli havasain, a Bi- fennmaradó tiszta vagyonának kétharmadi'észét
harban, a Bánság hegyein és innen Szerbián át olyan tehetséges ifjak kiképzésére fordítsák, kikMakedóniáig van a hegyeken elterjedve. Csinos, bl késbb egy Pesten felállítandó politechnikum
lecsepült, apró cserje, árszer levelekkel,
tanárai lehessenek. Utolsó akaratának végrehajfüzérben álló, vörös virágokkal, amelyekért a leg- tása azonban papíron maradt, mert a rokonság
szebb kerti díszek közé sorolandó. Jellemz és megtámadta a végrendeletet. Sírja Gyöngyösérdekes növénye az említett vidékeknek,amennyi- tarjánban van, arcképe pedig a soproni városi
ben legközelebbi rokonainak hazája (kivéve a múzeumban. V. ö. Latkóczy Mihály, B. és a
Galluna vulgárist, hanga) nagyrészt Afrika, kü- egyetem els csirái Magyarországon (Sopron 1886).
lönösen a Pokföld.
Bruegel (Brueghel, Breughel, ejtsd bröchei)
Brucker, Johann Jákob, tudós történetírója a németalföldi fest-család, melybl a XVI. és XVII.
filozófiának, szül. 1696 jan. 22. Augsburgban, sz.-ban 16 fest ismeretes. A család se
megh. 1770 nov. 26. Már 1723. kiadta História
1. B. Pieter, id. (Boeren-B., Viezen-B.), szül.
philosophicae doctrinae de ideis c. mvét, majd valószínleg Biniegel faluban 1525 táján, megh.
1781 6-ig két kötetben Kurze Fragen aus der 1569. Antwerpenben Pieter Coeck van Aalst-nak
phil. Historie történeti müvet, végre öt kötetben és Hieronymus Cocknak volt tanítványa. 1551-ben
élte fmvét: História eritica philosophiae a az antwerpeni festcéh mestere lett, azután
mundi incunabiUs ad nostram usque aetatem de- 1552—53. Olaszországban járt. Hazatérése után
ducta 1742—1744. Ennek kivonatát
maga ké- ismét Cock mhelyébe lép be és nagy számmal
szítette Institutiones históriáé philosophicae 1 747. készít rajzokat, melyek nagyrészt Pieter van der
A szerz Leibniz-Wolff filozófiájának álláspont- Heyden és mások metszeteivel sokszorosítva Cock
ján áll és mint úttör nagy emléket biztosított kiadásában jelentek meg. Már ezek a rajzok és
magának tudománya történetében.
metszetek elárulták, hogy B. nem követi az akBruckhausen, helység Poroszország düssel- kori olaszos divatot, ámbár az Alpok és Olaszordorfi kerületében, (i9oo) 10,967 lak.
szág tájképi szépségei nagy hatást gyakoroltak
BrackneTyAnton, osztrák zeneszerz, szül. Ans- reá ós tájképi kompozícióiban sok déli motívumot
feldenben (Fels-Ausztria) 1824 szept. 4., megh, egyesít a németalföldi tájak jellegzetes vonásai1896 okt. 11. Mint énekesfiú egészen önerejé- val. B. a hazai hagyományok folytatója. Különöbl képezte ki magát zenésszé s 1855. a linzi sen Hieronymus Bosch hatása alatt áll és az
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mintájára készít didaktikus és humorista célzatú bohózatánál
vallásos, allegóriái és fantasztikus tárgjii rajzokat, példabeiszíéd-iilusztrációkat, melyek metsze-

Pathelin
(1706).
tetben.

c.

legmaradandóbb becs az Avocat

;

régi

Mveiket

bohózat sikertUt átdolgozása
1755. adták ki Parisban 6 kö-

tekben nagyon elterjedtek. Festményei (a legrégibb 1558-ból) B.-t mint a modem festészet egyik
Brng., zoológiai neveknél Bruguiére Jean
legnagyobb úttörjét mutatják be, egyrészt a Guillaume (1. o.) nevének rövidítése.
genrefestés,
lása,

a.

népélet mozgalmas, színes ábrázo-

másrészt a tájképfestés terén. A bécsi Kunst-

historisches Hofmuseumban lev müvei teljes áttekintést nyújtanak mvészetérl. A legkiválób-

bak

:

A

Farsang és Böjt harca (1559)

játékok (1560)
(1563)

;

A

;

Gyermek-

Az

izraeliták és fliszteusok harca
keresztvitel (1564) ; A betlehemi kis;

Brugére (ejt«d brüisór), Henri Joseph, francia
tábornok, szül. 1841 jún. 27. Algériában szolgált,
részt vett az 1870-iki háborúban és Metzben a
poroszok hadi foglya lett A fogságból azonban
megszökött és 1871. a kommün leveretósében
közremködött. 1887-ben Grévy elnök katonai
titkára lett. 1881-ben részt vett a tuniszi expedícióban, 1884. pedig Tonkingban harcolt. Azután
Camot elnöknek lett katonai ftitkára. 1892
•

dedek meggyilkolása (régi másolata a nagyszebeni BiTikenthal-múzeumban) téli tájképek;
Parasztlakodalom; Parasztok tánca (l. a kép- jún. Reimsbe nevezték ki dandárparancsnoknak.
mellékletet). Egyéb nevezetes képei Dulle Griet 1892-ben Parisba került mint katonai kormányzó,
(1564, Antwerpen, Mayer van den Bergh gyj- 1900. a francia hadsereg generaUssimusa s a
temény) Az embergylöl (1565, Nápoly, Museo haditanács alelnöke lett, mely állásban utóbb
;

:

;

Vak vezet világtalant (1568, u. o.) Trémaux váltotta fel.
Nyomorékok (1568, Paris, Louvre) stb. A
Brugére-fóle por, l- és repesztö por, pikrinbudapesti Szépmvészeti Múzeumban egy öreg savas ammóniát és salétromot tartalmaz, 310*
Nazionale)

;

a

házaspárt ábrázoló arcképe láthat. A buda- C.-ra hevítve elégethet, félszer oly gyorsan ég
pesti Gerhardt-féle gyjteménnyel 1911. B. K- el, mint a puskapor és 2
3-szor oly ersen hat.
operáció c. képe is külföldre került. 1563 óta B.
Bmges (ejtsd brüzs), fiam. Brugge, nóm. Brügge,
Brüsszelben élt. V. ö. Eomdahl, Pieter B. der Nyuga^Flandria belga tartomány fvárosa, az
Áltere (Wien 1905)
Bastelaer-Hulin. Péter B. ostende bruxellesi (és más) vasutak mentén,
l'ancien (Bruxelles 1907); Bei-nard, Pierre B. amattól 23, ettl 45 km.-njire,
csatornal'Ancien (u. o. 1908) Haiisenstein, Der Bauem-B. hálózat középpontjában. Hajózó csatornái részben a tengerrel (Zee-Brugge, Blankenberghe,
(München-Leipzig 19 ÍO).
2. B; Pieter, ifj., B. 1. fia, szül. Brüsszelben Ostende, Nieuport, Dunkerque), részben az or1564 körül, megh. 1637 v. 1638. Atyjának volt szág belsejével (Ypern, Fumes, Gand, Sluis), st
tanítv^ánya, utánzója és másolója. Különösen az Franciaország vízi útjaival (Armentiéres, LiUe,
6 fantasztikus kompozícióit ismételte, miért «po- Roubaix) hozzák összeköttetésbe. Új tengeri kikoli» B. (Höllen-B.) néven vált ismertté. A buda- kötje, Zee-Brugge, B.-tól 12 km.-nyire, 40
pesti Szépmvészeti Múzeumban a Golgotát ábrá- miUió K költséggel 1895-1907-ben létesíttetett
Lakóinak száma (1910) 53,995; jórészt flamanzoló festménnyel (1617) van képviselve.
3. B; Jan, id., B. 1. fia (B. de Velours), szül. dok. Kereskedelme a csatornák közvetítésével
Brüsszelben 1568., megh. 1625 jan. 13. Hosszabb ma is elég élénk. Marha- és lóvásárai nevezetesok. Legfbb ipari cikkei a csipke, vászon, gyaidt töltött Olaszországban és szakítva atyja
vészetének nemzeti jellegével, elssorban finom- pot, gyapjú, br. A sör- és szeszgyártás, továbbá
ságra, eleganciára törekedett. 1596-ban Antwer- a hajógyártás szintén jelentékeny. Van akapenben telepedett le, nagy becsben állott az ud- démiája, mvészeti akadémiája, könjrvtára, botavarnál és híres festk, így Rubens is, barátságukra nikus kertje és számos szak- és középiskolája. A
és közremködésükre méltatták. Igen nagy szám- város középkori jellegét híven megrizte. Jelentmal fennmaradt, többnyire kisméret, gyakran sebb építési emlékei a vásárcsarnok (XIII— XI V.
fára v. rézre festett képein az állatokat és embe- sz.) 107*5 m.-es toronnyal (Belfried) gót stílusú
reket mások festették. Tetszets, de néha modo- városház (XI V. sz.) kórház (XII. sz.) Memling
ros, tarka képei minden nagyobb képtárban talál- vészi festményeivel igazságügyi palota (XVIII.
hatók. A budapesti Szépmvészeti Múzeumban is sz.) múzeum, a régi flandriai iskola festményeiegész sorozattal van képviselve A Paradicsom vel ; városi könyvtár (XV. sz.). A templomok kökertje Éva teremtése ; Noé bárkája ; Diana és zül említésre méltó a Notre-Dame (Onze Heve
XIII. sz.), 122 m-es toronyAktaeon Aeneas az alvilágban. Képeinek finom Vrouwenkerk
nyal, értékes festményekkel (köztük Michelangelo
kivitelétl nyerte melléknevét Bársony-B.
4 B., Jan, i^., B. 3. fia, szül. Antwerpenben Máriája a gjermekkel); a Saint-Sauveur székééSang
1601., megh. 1678. Teljesen atyjának nyomdokait egyház (XIII. sz.); a Chapelle du Saint
követte és mveit néha nehezen lehet amazétól (XII. sz.). Nevezetesebb szobrai Jan van EyclcB
és Memling mvészeknek. Breydel ésde Konindc
megkülönböztetni.
Bmeys (ejtsd: brUess), Dovid Augustin, francia hadvezéreknek, a courtrayi csata (1302) hseiszinmlró és teológus, szül. Aixban 1640., megh. nek és Stevin flzikusnak az emlékét örökítik
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Montpellierben 1723 nov. 25. Jean Pcdaprat seigneur de Bigot-val (szül. Toulouseban 1650., megh.
Parisban 1723 nov. 25.) társulva több vígjátékot
Irt, melyek a maguk korában nagy sikert arattak. Legjobb vígjátékuk Le Gr'ondeur (1691),
melyet "Voltaire t<)bbre becsült Moliére minden

meg.
B. srégi város; a VIL 8z.-ban Munlcipium
Brugense néven említtetett L Baldnin, a flandriai
grófi dinasztia megal^itója 866-ben megeröeítette a várost, amely a Xin. az.-ban a vüA^ceresk edelem e^k középpontjává emelkedettLom-
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bardia és Venezia ide hozta India és Itália áruit,
Brngnatelli-féle robbanó ezüst (ejtsd brunya—),
az angol gyapjú itt került feldolgozásra és B.-ön 1. Durranó sav.
keresztül bonyolíttatott le a flandriai és a német
Brugnatellit (ásv.), víztartalmú bázisos magHanza-szövetsóg kereskedelme. A XIII. század néziumvaska rbonát.
végén lakóinak száma 200,000. Fénykora a XV.
Brúgó a. m. bg.
század els felére esik, amikor Burgundia herBrugsch, Heinrich Kari, kiváló német egyipcegei itt tartották udvarukat; az akkor itt élt tológus, szül. Berlinben 1827 febr. 18., megh.
:

mvészek mestermvei ma

is legnagyobb büsz- Charlottenburgban 1894 szept. 9. Már mint gimkeségei az azóta lehanyatlott városnak.
A náziumi tanuló tanulmányozni kezdette az egyiphanyatlás a XV. század végén indult meg tomi emlékeket s 1848. adta ki els, az ó-egyipa partok elzátonyosodásával,
A dúsgazdag tomi népnyelv és írás ismeretét elsegít mvét
Pugger-kereskedház Antwerpenbe tette át iro- Scriptura Aegyptiorum demotica (Berlin 1848),
dáját 8 B. a Hanza-városokat is elveszítette. melyet csakhamar a Numerorum demoticorum
Amerika fölfedezése és a XVI. sz. második felé- doctrina (u. o. 1850) követtek. Filológiai és arnek vaUási háborúságai végleg megdöntötték B. cheológiai tanulmányainak bevégzése után a págazdagságát. Sokat szenvedett B. a spanyol- risi, londoni, torinói és leideni múzeumokat taosztrák-francia háborútól. 1794-ben Francia- nulíuányozta s 1853. meglátogatta Egyiptomot.
ország, 1815. Hollandia birtokába került
1830 Visszatérve Berlinbe, 1854. magántanár, 1855.
óta tartozik Belgiumhoz. V. ö. G. Siösteen, Das pedig asszistens lett az egyiptomi múzeumnál.
moderné Belgien (BerKn 1909) Weale, B. et ses 1857— 61-ig Bgjaptomot ez ízben másodszor és
environs (u. o. 1884) Hymans, B. und Ypern Perzsiát utazta be s 1864. konzuUá nevezték ki
(Leipzig 1901). L. Belgium.
Kairóba. 1868— 70-ig mint tanár mködött a
Brugg (Bruck), az ugyanily nov kerület szék- göttingeni egyetemen, 1870. pedig az egyiptomi
helye Aargau svájci kantonban, az Aar partján, alkirály meghívására a Kairóban fölállított
közel azon helyhez, ahol a Reuss-szal és Limmat- École d'Égyptologie igazgatója lett, 1879. Bertal egyesül; (i9io) 3802 lak., pamutfonókkal. A «fe- linbe költözött, hol a király tiszteletbeli egyetemi
kete torony», az Aaron átvezet híd mellett, római tanárnak nevezte ki. Pontosabb mvei Grameredet. Közelében van az egykori Vindonissa, maire démotique (Berlin 1855) Recherehes sur
késbb Windisch püspöki székhely, valamint az la division de l'année chez les anciens Égyptiens
egykori Königsfelden apátság azon a helyen, (u. 0. 1856) Monuments de l'Bgypte (u. o. 1857)
ahol I. Albertet Parricida János megölte. Ennek Geographische Inschriften altágyptischer Denkemlékére neje és leánya Ágnes magyar királyné máler (Leipzig 1857—60, 3 köt); Histoire de
1310. kolostort alapítottak.3km.-reB. -tói, Scliinz- L'Égypte (u. 0. 1859, 1. köt., német kiadása u. o.
nach kénes fürd felett áll a Habsburgok si 1877, angol fordítása 2. kiad., London 1880);
vára.
Recueil de monuments égyptiens (Leipzig 1862—
Brugge, város Belgiumban, 1. Bruges.
1866, 4 rósz) Matériaux pour servir h la reconBrugmann, Kari, német indogermanista, lip- struction du calendrier des anciens Égyptiens
csei egyetemi professzor, szül. Wiesbadenben (u. 0. 1864) Wanderung nach den Trkisminen
1849. A lipcsei, hallei, bonni egyetemeken ta- und der Sinaihalbinsel (u. o. 1866, 2. kiad 1868);
nult klasszikus filológiát s összehasonlító nyelvé- Hieroglyphisch-demotisches Wörterburch (u. o.
szetet gimnáziumi professzor volt szülhelyén, 1867—82, 7. köt.) Grammaire hióroglyphique k
majd Lipcsében. U. o., Curtius Györgytl buzdítva l'usage des étudiants (u. o. 1872, megjelent német
8 támogatva, a szanszkrit nyelv s összehasonlító fordításban is) Neue Bruchstcke des Codex sinyelvtudomány magántanára lett. 1884— 87-ig naiticus (u. o. 1875) L'exode et les monuments
az összehasonlító nyelvtudomány professzora égyptiens (u. o. 1875) Der Bau des Tempels SaFreiburgban, Curtius halála után pedig 1887 óta lomos nach der koptischen Bibelversion (u. o.
Lipcsében. A jelenkornak egyik legkiválóbb 1877) Dictionnaire géographique de l'ancienne
nyelvésze. Legnagyobb és legelterjedtebb
Égypte (u. 0. 1877—80) Drei Festkalender des
Grundriss der vergl. Gramm, der indogerm. Spra- Tempels von Apolloninopolis Magna (u. o. 1877)
chen (Strassburg, 2. kiadás 1897-tl a mondat- Reise nach der grossen Oase El Chargeh in der
tani részt Delbrück írja). Ennek kivonata Kurze Libyschen Wüste (u. o. 1878, 27 táblával); Thevergleichende Grammatik der indogerm. Spra- saurus inscriptionum aegyptiacarum (u. 0.1883—
chen (u. o. 1902—1904). Osthoffal adta ki a 1891) Religion und Mythologie der altén Ágypter
Morphologische üntersuchungen c. gyjteményt (u. 0. 1884, új kiad. 1891) Die Ágyptologie. Ab(Leipzig 1878— 81); Leskiennel litván népmeséket riss d. Entdeckungen u. Forschungen auf dem Ges dalokat (Strassburg 1882)
MUer Iván Hand- biete der ágypt. Schrift, Sprache u. Altertumsbuch der klass. Altertumskunde c. vállalatában kunde (Berlin 1890). 1863-ban alapította a Zeita görög nyelvtant (Nördlingen 1885). 1892 óta schrift fr agyptische Sprache und AltertimisStreitberggel kiadja az Indogerm. Forschungen kunde c. folyóiratot. Pár hónappal a halála eltt
c. folyóiratot. 60-ik születésnapja alkalmából még kiadta önéletrajzát Mein Lében und WanStreitberg a folyóiratból egyszerre 2 ünnepi kö- dem (Berlin 1894) c. alatt.
tetet adott ki, melyeket B. tanítványai írtak. A
Bruguiera Lam. (növ.), aRhizophoraceae csamásodik kötet (I. F. XXVI.) függelékében fel van lád gónusza, melynek 5 faja Ázsia és Kelet-Afrika
sorolva B. 316 munkája és könyvismertetése. A tropikus részén honos. Tengerparti mangroveMagyar Tud. Akadémia is megválasztotta tag- növények. A csira már a fán áttöri a termés fajául 1900.
lát, azután ezzel együtt leesik, gyökeret bocsát a
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növénnyé fejldik. Közönséges faj a B. gymnorrhiza Lamk. Kérgével Annámban festenek,
kivonata (cay-da) pedig jó szurrogátuma a katechnnak.
Bragxiiére, Jean Guülaume, francia természettudós, sztll. Montpellierben 1750., megh. Anconában 1799 okt. 1. 1773-ban mint orvos részt
vett Kerguelen kapitány expediciójában, 1792.
beutazta Perzsiát. Az Encyclopédie méthodique
számára megírta a Histoire naturelle des vers
elsó kötetét (Paris 1791—92); Vers infusoires
új

(u. 0.

1791).

Brahns, Kari Ghristian, német csillagász,
Plönben (Holsteinban) 1830 nov. 22., megh.
Lipcsében 1881 jún. 25. 1852-ben a berlini csillagvizsgáló segédjévé lett. 1860-ban meghívták Lipcsébe mint az asztronómia tanárát és a csillagszül.

vizsgáló igazgatóját. 6 üstökös felfedezésén és
zónamegflgyelésén kívül számos pályameghatározás köszönhet neki. Irt a csillagászati sugártörésrl (Leipzig 1861) Encke J. Ferencrl életrajzot (u. 0. 1869) és más tudósokkal egyetemben
Humboldt Sándor életének és tudományos mködésének történetét (u. o. 1872). Mint az európai
fokmérés bizottsági tagja vezette Szászországban
az asztronómiai-geodéziai munkálatokat és mint
a porosz geodéziai intézet csillagászati osztályának fnöke, kiadta az intézet Astronomisch-geodátische Arbeiten, PubUkationen des preussischen geodatischen Instituts (Leipzig 1865—74)
:
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B. Samud, báró, szül. Újegyházon 1721 júL
megh. Nagyszebenben 1803. Atyja Breckner

Mihály királybíró volt, aki nemességet kapott
B. elnévvel. Gimnáziumi tanulmányalt Nagyszebenben elvégezvén, Maros- Vásárhelyt éa Halléban jogtudományt tanult. 174ö-ben a nagyazebeni városi tanácsnál vállalt hivatalt, 1751. mint
a szászok küldöttjét az udvarhoz menesztették,
Mária Terézia guberniumi titkárrá nevezte kL
1760-ban guberniumi tanácsos, 1762. tartományi
kancellár és báró, 1766. az erdélyi udv. kancellária elnöke, 1774. a gubemium ehiöke és 1777.

Erdély kormányzója lett. 1784. a Hora-Kloska lázadás elnyomása sok gondot okozott neki. Mivel
n. József törvénytelen újításait nem mozdította
el, 1787. elrehaladott korának ürügye alatt

nyugalomba helyezték. Munkatársa volt Bukownak az erdélyi határ-rvidék felállításában. Mint
az udvari kancellária elnöke új adórendszert
teremtett meg, mely fpontjaiban 1848-ig érvényben volt. 1765-ben kieszközölte Mária Teréziától
a f ogarasi uradalomnak 200,000 forinton 99 évre
a szászok javára való átengedését, miáltal a szász
nemzeti vagyonnak vetette meg alapját. Ebbl az
alapból 1850. a szász univerzitás évenkint 50,000
frtos alapítványt az erdélyi német iskolák javára
vetett ki. Ugyancsak
indítványozta Erdélynek
nagyfejedelemséggé való emelését, valamint a
szász nemzetnek «inclyta» címmel való felruházását. B. Nagyszebenben egyetemet szándékozott
alapítani, de e tervbe Bajthai kat. püspök ellenmondása következtében dugába dlt. Nagysze-

munkálkodását. 1863-ban Szászországban 2-4
meteorológiai állomást rendezett be, melyeknek megfigyelését 11 éven át közölte 1878. meg- benben tudományos múzeumot alapított (képcsaralapította Lipcsében Németország egyik legels nokot, éremtárt, régiségek, rézmetszetek gjüjidprognózis állomását és Buys-Ballottal és má- temónyét és köny^'tárt) és 36,000 frtot a gyjtesokkal együttmegteremtette anemzetközimeteo- mények gyarapítására szánt. Az alaptke felülrológiai bizottságot. Az Astronomische Gesell- múlja most a 100,000 frtot. A gyjtemények az
echaft alapításában is közremködött.
örökhagyó meghagj'ása szerint, miután a férflág
Brolnvlscli (állat), a barna delfin (Phocama 1872. kihalt, a nagyszebeni ev. gimnázium tulajdonába mentek át. Irodalmi munkái közül csak
comnmnis Cuv.) hollandus neve.
Bruis, Fierre dé, 1. Bruys.
kevés jelent meg nyomtatásban. V. ö. HeidenBruit de dlable, orvosi mszó, a. m. apáca- dorfM. K. Önéletrajza, az Archív für Siebenbrgische Landeskunde XV. k. Schaser, Denkwürzörej (1. 0.).
Brokenau, nagyk. Temes vm. vingai j.-ban, digkeiten aus dem Lében des Frhr. S. v. B SchulTrausch,
most Hidasliget (1. o.).
ler, Maria Theresia und Frhr. v. B.
Bmkenthal (Brmkenthal)-család, erdélyi szász Schriftstellerlexikon I. köt.; Szinnyei, Magyar
származású család, melynek tagjai nagy szerepet írók I. köt. Levelezését kiadta Htibert H. Archív
vittek hazánk Királyhágón túli részének törté- des Vereins für Siebenbtírgische Landeskunde
(1903 óvf.); Csáki M. és Teutsch Fr., Sámuel
netében. Nevezetesebb tagjai a családnak
Csoki, 40 Gemalde aus
1. B. Mihály, szül. 1746 márc. 30., megh. 1813. von Bruckenthal (1903)
1783-ban guberniumi tanácsos lett, a Hóra- lázadás- der Sammlung B. (Nagyszeben 1903) ; Zieglauer
kor pedig Hunyad vmegye kormányzója és a f oga- és Schüllems a Korrespodenzblattban 28. kötet
rasi kerület biztosa volt. Munkái: Darstellung 1905.
Brukenthal-müzeum, l. Brukenthai (2).
der gebéimen Triebfedem und Werkzeuge von
Brukkújfalu. 1. Királyhida.
den der sachsischen Nation xmd ihren Beamten
Brukterusok (Bnicteri), germán néptörzs, laseit 1794 widerfahrenen Kránkungen, dem Kaiser Franz H. im Jahre 1808 vorgetragen (megje- kóhelye a mai Vesztf áliában az Ems ós Lippe között terült el. Már Arminius idejében harcoltak a
lent a Siebenb. Deutsches Wochenblattban 1868.)
Anzeige derjenigen Gegenstande, welche Sr. Ma- rómaiak ellen ; részt vettek a tentoburgi csatában,
jestát Allerhöchsten Person, sowohl der ganzen szintúgy a batavns lázadásban. Sokat szenvedösterr.Monarchie und besonders Sr. Maj. trenesten tek az angrivariusós chamavus rokon törzsektl,
siebenb. -sachsischen Nation, theilsgegenwartige, a IV. sz.-ban pedig Nagy Constantinustól. Híre*
theilskünftige wesentlicheNachtheile u. Schaden volt Veleda nev jósnjük (1. o.) Attilának is külunwidersprechlich zuziehen (u. o. 1870). Kézirat- döttek segédcsapatokat, késóbb pedig frank hatóAbriss der National-Konstitutionen oder der ság alá kerültek. Nevük jelentése talán «fénylók»
;
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;
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Verfassung der Sachsen in Siebenbürgen. (ófelnémet berht).
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Brulya, adók. Nagy-Küküll vm. nagysinki kitörésekor szed^volt Parisban összeköttetésbe
1004 német és oláh lak., postaíígy- lépett Danton-nal s 1792. mint polgári biztos Belgiumban mködött. 1793-ban a hadseregbe lépett,
nökség u. t. Nagysink.
Brumaire (ejtsd: brümér), a francia forrada- mint ezredes küzdött a Vendéeban ós mint danlom új naptárában az okt. 23-tól nov. 21-ig terjed dártábornok Hondschoote-nál. Részt vett továbbá
hónap, a i<köd-hónap». A VIII. év B. 18-án (1799 Bonaparte 1796- és 97-iki olasz hadjáratában,
nov. 9.) Bonaparte tábornok államcsiny útján 1798. Svájcban harcolt gyztesen ós szervezte a
kizte az 500 szenátort a st.-cloudi tanácsterem- helvét köztársaságot. 1799-ben a batáviai közbl, megbuktatta a direktóriumot és els kon- társaságot védte meg az angolok ellen, akiket
zullá proklamáltatta magát.
Bergennél és Alkmamál kapitulációra kényszeBruiualia (a hruma a. m. iél, szótól) a római rített. Közremködött továbbá a vendéei felkelés
Baechus-ünnepélyek, melyek nov. 24. kezddtek s elfojtásában. A marengói ütközet után (1800 aug.)
az olaszországi hadsereg vezérletét vette át s
30 napig tartottak.
Brumata-enyv. Eagadós anyag, melynek készí- az osztrák hadsereget a Brenta mögé szorította.
tését Becker jüterbogk-i tanár találta fel. A ker- 1802— 4-ig követ volt a portánál s 1804. martészetben a gyümölcsfákra mászó rovarok f ogdo- sallá lett. 1806-ban a hanza-városok kormányzósására úgy alkalmazzák, hogy a fa derekára egy jává nevezték ki. 1807-ben megadásra birta Stralpapirtölcsért kötnek, s ezt belül a B.-vel kenik be
sundot és megszállotta Rügent. 1815-ben újra Namidn a rovarok a fára másznak, belekerülnek a póleonhoz csatlakozott s Toulont védelmezte a
tölcsérbe s ott ragadnak. A B. készítéséhez vesz- Bourbonok ellen. 1815 aug. 2. Avignonban a royanek 2'5 kg. repceolajat és 0"5 kg. disznózsírt, ezt lista cscselék, mely
tévesen Lamballe heregyharmadára lefzik s ekkor folytonos kavarás cegn gyilkosának tartotta, felkoncolta. V. ö. Verközben 05 kg. terpentint és 0"5 kg. kolofont tesz- meü de Conchard, L'assassinat du maréchal B.
nek hozzá.
(Paris 1887); Marmoiton, Le maréchal Brune
Brumath, kis város Alsó-Elszászban, 16 km-re (u. 0. 1900) Gachot, B. en Hollandé 1799 (u. o.
Strassburgtól, a Zorn partján, vasút mellett, (i905) 1906).
5655 lak., br- és téglagyártással, szUö- és
Bruneau (ejtsd brUnó), Alfréd, francia zeneszerz,
komlótermeléssel, országos elmebeteggyógyinté- szül. Parisban 1857. Az odavaló konzervatórium
zettel.
növendéke volt. 1876-ban elnyerte az els violonBrummell (ejtsd brömmei), George Bryan, más- cello-díjat, 1881. a nagy római dijat. Kerimcím
ként a «szép B.» (Beau B.), szül. 1778 jún. 7. operájának nem volt sikere. Nagyobb figyelmet
Londonban, megh. 1840 márc. 30. Caenban. Mint keltett Zola dramatizált regényeinek megzenésíNorth lord egyik magántitkárának íia, már tésével: Le réve (1891); L'attaque du moulin
oxfordi és etoni tanulóéveiben bizonyos hirhedt- (1893) Messidor a Germinal-ból (1897) és Ouraségre jutott szertelenségbe vitt divatmajmo- gan (1901), melyek szövegét maga Zola írta, prólásával és modorosságával, amelyet kétségtelen zában Naís Micoulin (1907). Egy ideig a Revue
szellemességével párosított. Késbb katona lett s contemporaine, a Gil Blas és a Figaro színi krinégy év múlva 30,000 ft. sterl. vagyonhoz jutván, tikusa volt. Könyvei Musique de Russie e% mufényes szerepet vitt a londoni társaságban, amely- siciens fran9ais (1903); Musiques d'hier et de
nek férfitagjai viseletükben
utánozták. Még demain (1900) La musique franQaise (1901).
a késbbi IV. György király is egyik bámulója
Bruneck (Brunecken), az ugyanily nev kerüés barátja volt a «dandik fejedelmének)), amint leti kapitányság székhelye Tirolban, a PusterLondonban nevezték de 1813. kegyvesztett lett thalban, festi vidéken, a Rienz és aTaufers-völgy
udvarnál, három év múlva pedig kártyaadós- összeszögelésénél, (i9oo) 2565 lak. a brixeni püsságai miatt kénytelen volt Calaisba menekülni. pökök egykori nyári rezidenciája most ka1830-ban kegyképen caeni konzullá nevezték ki, szárnya. Az 1849. leégett s román stílban újra
de csakhamar megörült.
épített plébániatemplomban Mader freskói és
Brun, Charles le, fest, 1. Lébrun.
Hellweger oltárképei láthatók. Ezenkívíll érdeBrunck, Richárd Frangois Philippe, filoló- kes a kapucinusok temploma és az Orsolya-apácák
gus, szül. Strassburgban 1729 dec. 30-án, megh. kolostora és temploma. 1288-ban Bruno brixeni
1803 jún. 12. A párisi jezsuiták nevelték, a hét- püspök alapította most látogatott nyaralóhely.
éves háborúban hadi biztos volt, 1760-tól ismét ta- A Taufers-völgybe Sandig (Taufers) vezet vülanulmányainak élt. A francia forradalom alatt a mos vasút kiindulási pontja. B.-tól ÉK.-re Kehlstrassburgi néptársaság mérsékelt tagja volt a burg vára emelkedik, DNy.-ra pedig a jó karban
rémuralom alatt elfogták, de RobespieiTe bukása lév régi Lamprechtsburg.
után kiszabadult. Munkái Analecta veterum poeBrunei (B. proper), egykor hatalmas, most
tarum graecorum (Strassburg 3 köt., 1772—76) angol protektorátus alatt álló, jelentéktelen szulGnomici poetae graeci (u. o. 1778); Anthologia tánság Borneo ÉNy.-i partján; a B.-Lavasz és
graeca ( 1 794, 5 köt. ) .Kiadta Sophoklest, Anakreont, Mengalong folyók környékét foglalja magában
a rhodosi Apolloniost, Aristophanest a római gazdag tropikus hasznos növényekben, sok szágót
költk közül Plautust, Terentiust és Vergiliust.
és kókuszdiót termel. 21,000 km^ területén mintBrundisium (Brundusium), Brindisi (1. o.) egy 50,000 maláji és dajak lakik. Fhelye B.,
ókori neve.
a Brunei-öböl partján, 10,000 lakossal, elég élénk
Brune (ejtsd :brUn), Guülaume Marie Anm, fran- kereskedést z, különösen Szingapúrral. Van
ciamarsall,szül.Brive-la-Gaillarde-ban 1763 márc. szénbányája is Muara mellett, amely évenkint
13., megh. Avignonban 1815 aug. 2. A forradalom mintegy 14,000 tonna szenet ad.
;

j.-ban, (1910)
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Brunel, 1. Isambard Kingdom, angol technikus,
B. 2. üa, szül. Portsmouthban 1806 ápr. 9., megh.
Westminsterben 1859 szept. 15. Pályáját apja vezetése alatt kezdte 1826. a Themse-alagütnál. Késbb a yasútépítészet és gépészet mvelésére adta
magát Ó tle valók a hungerfordi függ híd
Londonban, s a híres Great-Western (1835) és

nagy hajók. Utolsó és hires
az az óriási nagy hajó volt, mely kezdetben
Levlathan, késbb pedig Great-Bastem nevet
'Jreat-Britain (1842)

müve

viselt.

B.,

2.

Marc

Isatnbard,

sir,

az

els Themse-

al^ut építje,

született a franciaországi Hacquevüleben 1769 ápr. 25., megh. 1849 december 12.

Francia katona

New Yorkba

volt, de a forradalom ell 1793.
vándorolt, hol a mechanikára adta

magát; 1799. Angüába ment s végleg ott maradt.
A Themse-alagutat 1825—1842 közt nagy kitartással és roppant nagy nehézségekkel küzdve
építette ki. Brunel alelnöke volt

tudományos társaságnak

a londoni kir.
rangot

s 1841-ben lovagi

kapott.

BrunellaL., gyíkfü

(nv.),

a Labiatae (Ajako-

sak) család génusza, melynek 5 faja fkép mérsékelt tájakon van elterjedve. Ével füvek. A

délnyugateurópai B. hyssopifólia L.-t kertben

gyakran tenyésztik.

Branelle
nella

is).

(növ.)

m. lószemü szilva (Pru-

a.

L. Szilva.

Filippo (Pippo Spano t^meei fispán) végrendeintézkedése folytán építette B. a szintén oeo-

leti

S. Maria degli Ang>»li oratóriu(befejezetlen). Világi épületei közül els a
firenzei Ospedale degli limocenti (lelencház) eltti

trális alaprajzú

mot

nyilt oszlopcsarnok (1417-töl),

Palazzo

a l^ontosabb a

páratlanul Iiatalmasrusztika-homlokzatával, a firenzei palotaépitészet korszakalkotó mve, továbbá a Palazzo Pazzi -Quarateei.
B.. ki mint hadi mérnök is szolgálta a firenzei
köztársaságot, már életében a legnagyobb tekintélynek örvendett. Tevékenysége az építészet
minden ágában úttör volt és az olasz építömfivészetnek ama korszakát nyitotta meg, melyet kora
renaissancenak szokás nevezni. V. ö. Fabriczy,
Filippo B.. sein Lében und seine Werke (Stuttgart 1892).
Brunellesco, Filippo, olasz építész és szobrász,
1. Brunelleschi.
Branelliaceae (nSv.), a kétszikek szabadszirmú csíiládja, melynek 10 faja Közép- ée DélAmerikában honos. Kétlakú fák. Egj'etlen génusza
a Brunellia.
Brunet, 1. Jacques Charles, párisi könyvkeresked és a legkiválóbb francia bibliográfusok
egyike, szül. Parisban 1780 nov. 2., megh. u. o.
müve a Manuel du libraire et
1867 nov. 16.
del'amateur de livres, melynek els kiadása 1810.
jelent meg 3 kötetben. Azóta szakadatlanul ennek
kiegészítésén dolgozott s az 5-ik kiadás (Paris
1860—65) már 6 kötetben jelent meg. E még ma
is nélkülözhetetlen segédköny\'ben fleg a francia
és latin nyomtatványok részletes és szakszer
leírását kapjuk. Az árakra vonatkozó adatai ma
Pitti,

F

Brunelleschi (ejtsd bruneueszki, Brunellesco),
Füippo, olasz építész és szobrász, szül. Firenzében
1377., megh. 1446 ápr. 15. Mint kora firenzei mvészeinek nagy része, B. is ötvösmühelyben tanult,
de már mint szobrász szerepel azon a pályázaton,
melyet a firenzei kereskedk céhe 1401. hirdetett a már csak történeti értékek.
firenzei keresztel templom egyik bronzkapujának
2. B., Pierre Gustave, francia tudós, szül.
Bordeauxban 1807 nov. 18., megh. u. o. 1896 jan.
elkészítésére. A megbízást Ghiberti nyerte el, az
mvei, melyek a bibliográfia és bibliofllia
Ábrahám áldozatát ábrázoló 24.
és E. pályamvei
.-

F

—

Museo Nazionalé- körébe vágnak

Etudes sur la reliure des livres
a XV. sz. elejének szobrászati emlékei (2 kiad., 1890) La francé littéraire au XV. siécle
közül a legnevezetesebbek közé tartoznak. B. (1884) és Les fous littéraires (1880). Becses töregyéb szobrászati mvei közül még a íirenzei téneti forrásmunka: Correspondance de la dnállítólag chesse d'Orléans (2 kiad., 1869). V. ö. Laporte,
Sta Maria Novella templomban lev
f afeszület ma- J. C. B. et P. G. B. (Paris 1884).
Donatellóval versenyt faragott
Bmnet de Presle, Charles Marié Vladimir,
radt fönn. A század els 2 évtizedében B. hosszú
idt töltött Rómában és ott fleg építészeti tanul- francia hellenista, szül. Parisban 1809 nov. 11.,
mányokkal foglalkozott, amellett ö állapította megh. u. 0. 1875 szept 12. A régi nyelveken kímeg a távlattan törvényeit, melyek gyakorlati vül ktUönösen az újgöröggel foglalkozott s újgöalkalmazása rendkívüli befolyást gyakorolt a rögre fordította Larochefoucauld Maximáit. JuXV. sz.-i olasz mvészet fejldésére. 1417-ben talmat nyert mve Recherches sur les établlsnyújtja be B. híres emlékiratát a firenzei székes- sements des Grecs en Sicilie (1846) elismerést
egyház kupolájának felépítése ügyében. Az 6 Bxamen critique de la succession des dynastíes
terve alapján épül föl a kupola (1436. befejezve, égyptiennes (1850). Eggerrel együtt részt vett a
latemája csak 1461.), melynek szerkezeti tökéle- görög papjrrusok kiadásában Les Papyrus grecs
tessége a középkori építészet vívmányain alapul, du muséedu Louvre et de la bibliothöque impérlale
de az épület fölött uralkodó hatásában új, kor- (1865). 1864-ben az újgörög nyelv tanára lett a
szakalkotó törekvésrl tesz tanúságot. Római keleti nyelvek tanfolyamán.
Brunetiére (^ud: brOntjér), Ferdinánd, francia
tanulmányain, antik és ókeresztény épületek hatásán alapulnak B. templomépületei a firenzei irodalomtörténetíró ée kritikus, szül. Toulonban
S. Lorenzo (1421-tl), majd a S. Spirito templom, 1849 júl. 19., megh. Parisban 1906 dec. 9. 1886 óta
bazilikális elrendezéssel, míg a Cappella Pazzi tanár volt az École normálé supérieureben, 1893 óta
(a íirenzei Sta Croce kolostor udvarában, 1430— pedig fszerkesztje a Re\'ue des deux Moodes c
1443 közt) központi elrendezé-ísel, finom, antiki- folyóiratnak, amelybe 1875 óta írta magvas, sokzáló kiképzésével a renaissance építészet legfon- szor éles ellentmondást kelt kritikai tanulmátosabb mintáinak egeikévé lett. Andrea Scolari nyait. 1894-ben a francia akadémia tagjának
váradi püspök és Matteo Scolari, illetleg bátyjuk választotta. B. az irodalomtörténet módszeré-

bronzdombormüvek a
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firenzei
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ben új irányt honosított meg, mely Darwin
és Hackel fejldéstani elméletét az irodalmi jelenségek magyarázatánál értékesíti. A faj és a
környezet hatásának másodlagos jelentséget tulajdonít a
az idpont hatása, vagyis a régibb

f

;

befolyása az újabb mvek kialakulására.
Az emberi szellem örökös újdonság-vadászata
az irodalmi forrongások leghathatósabb élesztje.
Eacine mást akart csinálni mint Corneille, Diderot mást mint Moliöre, a romantikusok mást
mint a klasszikusok. Igaz, vannak fölös számmal
olyanok, akik ugyanazt akarták csinálni, mint
elzik, ezek az epigonok, akik az irodalomtörténetben nem számi tanak. BUenben elsrangú történeti jelentségek az ú. n. átmeneti korok írói,
akiknek agya telve új gondolatokkal, de akikben
nincs kell tehetség a megfelel mvészi forma
kialakítására. Ezek ép oly tökéletlen, de érdekes alakok, mint a természet világában az átme-

müvek

neti teremtmények. Mint kritikus a tárgyilagosság híve, de ersen dogmatikus. ítéleteit egy
esztétikai ideál szabja meg, melyet a XVII. sz.
nagy íróinak az alkotásaiból vont le. A Vart pour
Vart elvét elveti s a mvekben mélyebb erkölcsi
tartalmat keres. Tanítása nagy hatással volt a

nemzedék

esztétikai és kritikai gondolnaturalista regényírást, fleg Zolát,
túlzásaiért, az állati ösztönök egyoldalú eltérbe
helyezéséért élesen támadta, a szimbolistákat
ellenben, mint a naturalizmus ellenében jelentkez reakciót, jóindulattal üdvözölte. Irodalomtörténeti
Histoire de la littérature
franpaise classique sajnos csonkán maradt (csak
az I. köt. jelent meg belle 1909., az is részben
tanítványai följegyzései alapján). Manuel de l'histoire de la littérature franpaise (1897) c. kiadott
kézikönyvét eredeti felfogás jellemzi, mely azonban a középkori irodalom igazi kulturális értékét és
esztétikai jelentségét nem képes méltányolni. A
fejldés elméletére mvei :Évolutions des genresdans 'histoire de la littérature. I. La critique
(Paris 1890) és Bvolutions de la poésie lyrique en

fiatalabb

kodására.

—
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Francé au XIX. siécle (2 köt., 1894). Irodalomtörténeti monográfiák: Les époques du theátre
(1892) H. de Balzac (1906). Kritikai tanulmányai
a következ címeken jelentek meg összegyjtve
Études critiques sur l'histoire de ia littérature
fran9aise(8 köt., 1880—1908); Histoire et littérature (3 köt., 1884 86) Questions et nouvelles
questions de critique (2 köt., 1889—90) Le román
naturaliste (1883) Discours académiques (1900)
Bssais sur la littérature contemporaine (2 köt,
1892—95). A katolikus agitáció érdekében mon;

Brunhild

venes éveiben Firenzében hivataloskodott, 1260.
pedig Franciaországba ment, honnan pár évi
idzés után ismét szülvárosába tért vissza. Itt
azután egész haláláig jelents szerepet vitt a
közügyek terén és jó barátságban élt Dantéval
is, aki a Pokolban pár meleg sort szentel emlékének. Olasz nyelven elször szólaltatja meg a
tanító költeményt Tesoretto c. munkája mintegy
3000 verssorban, vízió formájában megismertet
az Erény, a Szeretet és a Természet birodalmával. Nevezetes Les livres du Trésor c. francia
prózában írt és szintén az akkori idk ismereteit
nyújtó munkája is. Lefordította ezenkívül Cicero
retorikáját. V. ö. Sundby, B. L. Levnet og Skrif:

ter

(Kopenhága

1869).

Brunfels, Ottó, német botanikus, szül. Mainzban 1488., megh. Bernben 1534 nov. 23. Egyházi
pályára törekedvén, kartauzi kolostorba lépett,
de késbb Luther követje lett és Strassburgban

majd orvosi tanulmányokat folyBernben telepedett le.
mve Strassburgban 1530—1536. 3 részben Herbarum vivae
icones ós 1532—1537. Contrafayt Kreuterbueh
címmel két kötetben jelent meg. Reánk nézve érdekes, hogy Manardusnak, vagy amint írja Maiiskolát nyitott,

F

tatott és

nardusnak, az arab orvosok
igazító jegyzeteit saját

mveihez írt helyre-

mve második

kötetében

Manardus tudniillik mint II. Ulászló orvosa
hazánk növényeit is leírja. Egyéb mve lusignium medicorum etc. (1531); Onomastikon mediközli.

:

cináé etc. (1534); In Dioscoridis históriám (1552).

Brunfelsia Sw.{o-öy.), a Solanaceae (EbszUömelynek 22 faja Közép- ós
Dél-Amerika tropikus részében honos. Kopasz
cserjék v. apró fák osztatlan, gyakran börnemü
levelekkei. Nagy, jóillatu virágukért kedvelt üvegfélék) család génusza,

házi növények.

A

kultiváltak közül nevezetesebb

a B. Hopeana (ííook.) Benth. (manaca), melynek
alkaloidja, a manacin (CgaHgyNoOio) izgatóan hat
a mirigyekre s a lélekzés megbénításával halált

Gyökere és szára Braziliában orvosság.
Brunhild, a Nibelung-ének (1. o.) szerint Gunthernek, a burgundok királyának felesége, aki
ráveszi Hagent, hogy orozva megölje sógornjének, Kriemhildnek vitéz férjét, Siegfriedet. Ezt
B. azért gylöli, mert láthatatlanná tev bvös
köpenyében titokban megsegítette Gunthert azon
okoz.

melyektl B. kezének elnyerése függött. Kriemhild ezt a titkot
felindulásában árulja el, mikor B. t megsérti, a
templomba menet alkalmával elsbbséget követelve magának, mint hite szerint nagyobb vitéz
felesége. Ily formában azonban a B.- monda hoszdott beszédeit s fbb cikkeit a következ kötetek szú fejldés eredménye. A skandináv mondák egy
tartalmazzák Discours de combat (3 köt., 1900 régebbi változata szerint B. vvalkür, aki Odintól
és köv.) Questions actuelles (1906) Sur le che- engedetlensége miatt reászabott büntetésbl egy
mins de la croyance I. (1904) Cinq lettres sur lángfaltól körülvett hegyen bvös álomba merül,
BrnestEenan (1903).V.ö. Delmont, F.B. l'homme, melybl csak oly hs keltheti föl, akinek szive
le critique, l'orateuretle catholique (Paris 1907)
még sohasem remegett. Ez a hs Sigurd, aki t
Fonsegrive, F. B. (Paris 1908). Magyarul mód- fel is ébreszti. V. ö. Heinrich, Egyet. Irodalomszerét részletesen tárgyalja Szigetvári Iván, Az tört. III.
Brunhild (Brunichilde), Athanagild nyugati
irodalomtörténet elméletérl (Budapest 1905) c.

—

vitézi tettek véghezvitelében,

;

;

;

:

;

;

;

mvében.
Brunette

(franc.) a.

m. barna.

Brunetto Latini, olasz államférfiú és író, szül.
Firenzében 1210., megh.

u. o.

1294.

A

század

öt-

gót király leánya, ki 567. Siegbert ausztráziai
királyhoz ment nül. Mivel sógora, Chilperieh
neusztriai király, szeretjétl, Fredeguudától ösztönöztetve, nejét megölette, B. rábírta férjét,
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Brunn«r

hogy Chilperich

ellen hadat indítson. B háborúban azonban Siegbert megöletett s B. fogságba
esett (577). Ugyanazon évben nóüi ment Chilperich fiához, ki azonban 577 végen szintén megöle-

után adta ki Plasch, 1897). Ó Indította meg 1886.
a Denkmáler grioch. u. römischer Skulptur c.
nagyszabású vállalatotÉrtekezései Kleine Sch riften c. alatt összegyjtve j.lfntek meg 1898-1906,
tett. B. erre visszatéit Ausztráziába, s unokái ne3 kötetben. Az ókori mtörténet míveli között
vében átvette a kormányzást. Midn azonban neki köszönhetni az irott forrásoknak legbehatóbb
unokáinak halála után dédunokáját, II. Siegber- ismenetését és annak az iránynak inaugurálását,
tet akarta a trónra ültetni, a nagyok Chíotar mely az emlékek stílkritikai plemzésébl kiinneusztriai királyt lilvták az országba, ki 613. dulva határozza meg azokat és illeszti be ket a
B.-t elfogatta és hosszas kínzás után vad ló által fejldés menetébe. Mveit finom mórzék, kitn
agyonhurcoltatta. V. ö. Kurth. La reine Bnme- módszer és világos eladás tünteti ki.
haut. Revue des questions histor. (50. köt. 1891)
Bronndöbra, falu Szászországban, Zwickan
kerületben, raalmokkal,f émgyárakkal, (i9oo) 3708
Digót, Histoire du royaume d'Austrasie, 4e köt.
Brani. 45 km.-nyi hosszú, nagyon különböz lak.
szélesség sziget Tasmania DK.-i partja mellett,
Binnnen (Muotathal), falu Schwyz svájci
amelytl a D'Entrecasteaux-csatoma választja kantonban, gyönyör vidéken, ahol a .Muota a
Vierwaldstattí tóba torkol, (1910) 2343 lak., élénk
el. B. termékeny és a Tasmaniáéhoz hasonló,
csaknem európai klímája van, 385 km* terje- turistaforgalommal. B. kUmatikus gyógyhely
delm, de alig 200 lak. Van széntelepe is. de közelében vannak Stoss, Axenstein és Axenfels
még nincs kiaknázva. Fhelye a K.-i parton Cook- gyógyhelyek. 1315-ben a morgarteni csata után
ville.
a 3
kanton itt kötött egymással örök szövetBnini (Brunus), Leonardo, olasz humanista, séget.
szül. Arezzóban 1369. (amiért is gyakrabban LeoBrunner. város Új-Zeelandban, Westland kenardo Aretino néven említik), megh. 1444 márc. rületben, a Grey River mellett, (löoi) 1511 lak.;
is szénbányával.
9. Minta XIV. sz.-beli humanisták általában,
Brunner, 1. Heinrich, német jogtudós, szül.
megvetéssel fordult el a nép nyelvétl és nagy
lelkesedéssel feküdt neki a latin és görög nyelv Welsben (Fels-Ausztria) 1840 jún. 22. 1866-ban
és irodalom tanulmányozásának és müvelésének. esrvetemi tanár lett Lembergben, 1870. Prágában,
1405-ben pápai titkár lett, 1410. pedig Firenze 18'72. Strassburgban, 1873. Berlinben. 1884 óta
kancellárja. A humanisztikus mveltség emelésé- a porosz tudományos akadémia tagja. B. a néhez fkép görög klasszikusoknak latinra fordí- met, frank, normann és anglo-normann jogtörtása által járult. Kompilált néhány ókori törté- ténet terén kiválót alkotott, Die Entstehung der
neti tárgyú müvet is. Legjelentékenyebb mun- Schwurgerichte (Berlin 1872) c. korszakos munkája Firenze története (Historiarum Florentina- kájában pedig elször mutatta ki forrásszerüen
rum libri XII), mely a II. Frigyes császár halá- az angol jurynek a frank perrendszerrel való
mve: Deutsche Rechtsgelától 1402-ig terjed korszakot öleli fel és némely összefügffésót.
eleven leírás mellett már oknyomozásra való tö- schichte (Leipzig 1887—92, 1 és 2 köt, 2. kiad.
rekvést is mutat. Irt számos episztolát, néhány 1906) ; Grundzüge der deutschen Rechtegescliichte
kisebb értekezést és egy latin vígjátékot is. Hogy (3. kiad., Leipzig 1908). 1910-ben tanítványai terezenfelül plagizátor is voit, nevezetesen, hogy jedelmes Festschriftet adtak ki születésének 70-ik
Calanus Attikáját szóról szóra lemásolta, azt be- évfordulójára (Weimar), melyben a magyar jogi
bizonvította Ballagi Aladár Irodalomtört. Közi. irodalmat Timon Ákos tanulmánya képviseli.
1891.'
2. B., Johann Konrád, német anatómus, szül.
Diessenhofenben 1653., megh. Mannheiraban 1727.
Bnuüchilde. 1. Brunhild.
A heidelbergi egyetemen tanár volt, de csak egy
Brnnissare (franc, növ.), 1. Barnaság.
Brunn (B. am Gebirge), mezváros Alsó- évig, mert a pfalzi választófejedelem udvari orAuszti'iában, Mödling kerületi kapitányságban, vosa lett. írta le elször a patkóbélben lev, róla
elnevezett mirisryeket a De glandulis in duodeno
(1910) 3435 lak., szép templommal (XVI. sz.), sörfzéssel és szóllótermeléssel. Mellette van Maria- intestino detectis c. munkájában (1687). A pankreas
Enzersdorf, ferencrendi kolostorral, búcsujáró- élettanához az Experimenta nova eirca pancreasban szolgáltatott hasznos adatokat (1727).
templommal.
3. B.. Moriz, lovag, osztrák mszaki tiszt
Brunn, Heinrich von, német archeológus, szül.
Wörlitzbeu, Dessau mel'ett, 1822 jan. 23., megh. és katonai író, szül. Bécsben 1839 júl. 30., megh.
1894 júl. 23. Schlierseeben. A kormány meg- 1904 okt. 25. 18y9-ben, mint altábornagy, a közöe
neveztetett
bízásából, ó-latin feliratok gyjtése végett Olasz- hadügyminisztérium osztályfnökévé
országba utazott s 1856— 65-ig a római régészeti ki. B. különösen a várerödltés kérdéseiben egyike
társaság titkára volt; 1865 óta Münchenben egye- volt a legkiválóbb szakembereknek. SzakmunFeetunsretemi tanár. Mvei Geschichte der griechischen kái Leitfaden fr d. ünterricht im
lenyomat krieg (Wien 1884); Leitfaden fr den Ünterricht
Künstler (Stuttgart 1853—59, 2 köt.,
in der bestandiíren Befestigung (u. o. 1887) LeitI rilievi delle ume etrusche (Róma
a. 0. 1889)
Ünterricht in der Peldbefestignng
1870) Probleme in der Geschichte der Vasenma- faden fr den
die Anwendung des Infanterielereí (1871) Griechische Götterideale (részben ré- (u. 0. 1887) Cher
Leí?több mvét magj-arra
sebbi felolvasások gyjteménye, München 1893) Spatens (u. o. 1880) stb.
lefordították.
is
(I.
Kunstgeschichte
Griechische
fraunkája
es
4. B.. Sebastian. kat. teológus ée író, szül.
Die Anfanse u. die á'.teste decorative Kunst, u.
"^"">'
vVahringben, Bécs
Die archaische Kunst, halála Bécsben 1814 dec 1<>
;

;

s

F

:

:

j

;

:

:

;

;

:

o.

1893,

II

kötetét:

w

;;

—
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mellett 1893 nov. 26. Több helyen volt lelkész,
utoljára Bécsben. Nézeteit Németországról Die
Prinzenschule zu Möpselglück (1847) c. regényében írta meg. 1848— 1865-ig a Wiener Kirchenzeitungot szerkesztette; 1853— 57-ig u. o.
egyetemi lelkész volt. Munkái katolikus irányúak, pl. Die Welt ein Bpos (1846) nagy feltnést keltettek szatirikus iratai Der Nebeljun:

;

:

gen Lied (1845) Der deutsche Hiob Blöde Ritter,
;

;

Gallerie deutscher Reichspflffe, Schreiberknechte,
Das deutsche Reichsvieh, Keilschriften stb. elbeszélései Des Genies Malheur und Glück (1864)
Diogenes v. Azzelbrunn (1864) Premde und Heimat (1864). Irt még számos úti rajzot. Elbeszélései és poétái iratai összegyjtve 18 kötetben, Regensburgban jelentek meg 1890. Igen érdekes
népies modorban megírta az osztrák ciszterciek,
bencések és premontreiek történetét. Életét meg;

—
4.

Bruno

B. (Clericus Magdeb. v. Merseburgensis),
Magdeburgi pap, utóbb

történetíró a XI. sz.-ból.

Werner püspök, majd Hermann

ellenkirály kana História belli saxonici c.
krónikát, mely az 1073—81. évek tört. tárgy. IV.
Henrik ellenes felf ogással.(Közli Pertz, Mon.Germ.
hist. Script. IV., németül kiadta Wattenbach,
cellárja. Irta 1082.

2.

kiad. Leipzig 1893).
B., szent, segni püspök és

Monté Cassino
apátja (1046—1123). Irt több exeget. mvet, amelyeket Bruno Bruni gyjtött ossz e (Róma 1789— 91).
5.

Bruno, Giordano (Jordanus Brunus), olasz
Nolában, Nápoly közelében 1548.,
megh.1600 febr. 17. Tizenegy éves korában Nápolyba került, hol négy évvel késbb a dominikánusok közé lépett tanulmányai befejeztével
egy ideig Nápoly környékén különböz kolostorokban élt, míg végre Nápolyba ment, hol szabad gondolkozása feltnést, majd megbotránkoírta Scheicher (1888).
zást keltett s így csakhamar menekülnie kelBrunner-féle mirigyek, 1. Belek.
Bruno, l.szent, kölni érsek, Lotharingia hercege lett. Rómában sem volt biztosságban, egy ideig
(924—965), I. Henrik német király és Szt. Matild más-más olasz városban tartózkodott, de a folylegifjabb fia.950-ben pappá szenteltetett,953. kölni tonos üldözések miatt 1579. Genfbe ment. Itt
érsek lett. Alapította a kölni Szt. Pantaleon kolos- megismerkedett Kálvin tanaival, de gúnyra hajló
:

;

ahol tetemei is nyugszanak. Tekintélye oly
volt, hogy a Karolingok és Kapetingek között
bíró volt s ö okozta, hogy utóbbiak csaknem egy
századdalkésöbbjutottakafrancia trónra. I. Ottót,
midn az Rómába vonult, hogy ott magát megkoronáztassa, a kormányzásban B. helyettesítette
(vicarius imperii). V. ö. Aschbach, Rheinisches
Jahrbuch (Bonn 1843).
2.B.,szent, a kartauziak alapítója (1035—1101).
Kölni elkel család sarja tanulmányait Reimsben, Toursban és Parisban végezte s az egyházi
pályán gyorsan ment elre. 1084-ben lemondott a
reimsi kanonokságáról és hat társával aGrenoble
közelében lev Chartreuse nev magányba vonult
vissza. Itt alapította a kartauzi rendet, amelyben
a remete és a szerzetes életet egyesítette szerencsés harmóniába. 1090-ben II. Orbán pápa hívó
szavának engedve, Rómába ment mint egyháztanácsos, de csakhamar ismét visszatért és ekkor
a La Trre nev kartauzi kolostort alapította.
A reggiói ptlspökséget visszautasította. 1101-ben
halt meg és 1628. kanonizáltatott végleg. Emléknapja okt. 6. Irt néhány exegetikai mvet (kiadta
Migne Patr.Lat. 152—153. k.). Bletírói Tappert
(1872) Lefevre (2. k. 1584) Vio de St. B. (Montreuil-sur-Mer 1898); Löbbel, Der Stift, des K.
Ord. (Münster (Paris 1899) Gorse (1902).
8. B., querfurti, más néven Bonifác, Németortanácsosa volt
szág második apostola. III. Ottó
s vele járt Rómában is. 1004-ben püspökké szenteltetvén, Szt. Adalbert nyomdokaiba lépett és a
lengyelek meg poroszok megtérítésén fáradozott.
tort,

nagy

;

:

;

;

;

filozófus, szül.

;

szelleme a kálvinisták merevségét sem kímélte
is elhagyta s ekkor kezddik európai vándorútja, mely 1580— 90-ig tart. Megfordult e tíz év alatt Lyonban, Toulouseban, Parisban, Londonban, Oxfordban, Marburgban, Wittenbergben, Prágában, Helmstedtben, M. -Frankfurtban 1590. visszatért hazájába, de Velencében elfogták, átszolgáltatták az inquiziciónak és
Rómában hét évig fogva tartották azután a Campo
dei florin máglyán elégették. A kivégzés helyén
Róma városa 1889. B.-nak bronz szobrát állíttatta fel. Az egyház halálra ítélte, mert mvei
tele vannak az egyházra és vallásra veszélyeseknek, istenteleneknek és szentségsértknek mondott tanokkal. B mveket B. nagyobbrészt vándorlása idejében írta, mikor alkalma volt az
európai egyetemek tanításait s a tudósok különböz irányait megismerni. Müveit latin és olasz

meg. Genfet

;

;

nyelven írta

s

mindegyiken rajta van a szerz

bizarr, fantasztikus, el-elcsapongó,günyolódószel-

lemének a jegye. Legkülönösebb s B. írói jellemét legersebben visszatükröz mve a Spaccio
de la bestia trionfante (A gyzedelmes vadállat
elzése) ezt úgy magyarázták sokan, hogy a
bestia trionfante a vallás vagy a pápaság, leg;

alább ezt állították azok, kiknek részük volt halálítéletében. Olasz mveit Wagner adta ki Lipcsé-

ben 1830. Opere di Giordano B., itt található
egy ifjúkori müve, melyet 1482. Parisban adott
ki, a Candelajo c. szatirikus vígjáték. Latin mveit (Articuli centum et sexaginta contra mathematicos et philosophos De speciarum scnitinio
Késbb hithirdetés céljából Magyarországon is et lauripode combinatoria Raym. LuUi stb.) Fiomegfordult. 1009-ben a mai Braunsberg közelé- rentino (Nápoly 1883) és Gfrörer a Corpus philoben, az orosz-porosz határon 18 társával egye- sophorum-ban (1834—35) adták ki. A De umbris
temben vértanúhalált szenvedett. Ö járt 972 tá- idearum c. munka 1868. jelent meg Berlinben
ján Géza magyar vezérnél mint Ottó császár kö- Tugini kiadásában.
vete ós állítólag az
fáradozásának köszönhet
B. filozófiája Nicolaus Cusanus gondolatain és
a quedlinburgi béke. Megírta Szt. Adalbert életét Copernikuson alapszik. Hatalmas fantáziával,
(közi. Perfo, Monum. Germ. Script. IV.).Évnapja nagy írói tehetséggel megalkotja azt a világképet,
okt. 15. Életírói: Heine (1877); Kolberg (1884)
mely Copemikus rendszerének filozófiai alapját
veti meg. A világ végtelen és minden részében
Pfül (Stimmen a. M. Laach. 53. k. 1897).

h

:

;

-

:;
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örök életet rejt maffában. A világ Isten megnyilatkozása, lényének véartelpa áradata. B. rendszere panteisztikus. Isten és a világ közt csak az
a különbség van, amely a natura naturans és a
natura naturata közt fennáll. Isten mindenben
van, az
ösi ereje éltet mindent. Ez az Isten a
legkisebb s a legnagyobb, monasz és min-^enség.
így éled fel B.-ban Epiknros is és metafizikája
egyesíteni akarja az individualizmust és univerzáüzmust. Az isteni ser minden egyedben benne
van, mint a testben a lélek, és minden egyedet a
mindenség tükrévé tesz. Filozófiájának ftételeit
már a cusai filozófusban megtaláljuk, de az a
hatalmas, lelkes gondolatrendszer, páratlan ervel eladva, mégis B. alkotása és
mélységes
szintézise az új természettudománjTiak a filozófiai
hagj'ománnyal.

eb

Irodaiom. Bartholmes, Jordano B., Paris 1846, 2. kiad.
Berti, Vita di G. B., Firenze 1868 ; u. a. Documenti intorno
G. B., 1880 ; Sigwart, Die Lebensg-eschichte G. B.-s
Töbingen 1880
Brunnhofer. Q. B.-s Weltanschannng n.
VerhSng^niss, Leipzig 1883 ; Plumptree. Life and Works of
G. B., London 1884. 2. kiad. ; Dufour Théofll. G. B. k Génévé, Genf 1884; A. Riehl, Glordano B.. Leipzig 1900:
Lonis, tiiordano B.. Berlin 1910; Bnday József, G. B. élete
és bölcsészete.

a

:

Brunócz, kisk. Nyitra vm. vágújhelyi j.-ban,
319 tót lak., vasúti állomás, posta- és tá\iróliivatal. Kastélya 1690—95. Bercsényié volt, késbb a szlavniczai Sándor-család birta, most a
Ghiczy- és Mednyánszky-család birtokában van.
V. ö. Reményi Károly, B. (Vasárnapi Újság 1868.
(1910Í

42. sz.)

Bmnolein, fosszilgyantának lenolajos v. faolajos oldata, amelyhez paraffinolajat adnak és
terpentinolajjal higitják. Hogy a kell száradó
képességét megkapja, terebtnt vagy szikkativot
tesznek még hozzá. Bútorok fényezésére használják.
Brunow, Ludtoig, német szobrász, szüL Lutherauban 1843 júl. 9. A berUni mvészeti akadémián és Siemering szobrásznál tanult. Legismertebb müvei: Moltke emlékszobra Parchimban I. Prigj-es és II. Frig>-es Vilmos királyok
szobrai a berlini Zeughausban; Pogge afrikai
utazó emlékszobra Rostockban, Gusztáv Adolf
királyé Lützenben: a mecklenburg-schwerini
nagyherceg hatalmas lovasszobra Schwerinben
I. Vilmos császár emlékszobra Erfurtban stb.
Brxms, 1. Emst Heinrich, német csillagász,
szül. Berlinben 1848 szept. 4. 1873— 76-ig a dor;

:

csillagvizsgáló obszervátora és az ottani
egyetem magántanára, 1876. a matematika rendkívüli tanára Berlinben, 1882. a lipcsei egyetemen a csillagászat rendes tanára és az obszer-

I)ati

-

Brunswick

antiqui (n. o. 1860) a Justinianus kora eltti jogforrásokból a magánjogra nézve érdekesebbeket
:

A

közli, 7. kiad. Gradenwitztöl (Tübingen 1909);
VI. kiadást B. Momm.sennel együtt szerkesztette.

Filológiai és jogászi készültség, j<jgtörténeti szakismeret s kritikai apparátus látszik a mvön,

kell

tért enged a papyrusokiratoknak. Az értékes Chrestomatiához tárgymutató is készül. B.
Böhlau, Rudorff és másokkal eg>-ütt 1861. megalapította a Zeitschrift für R^htsgeschichte c.

folyóiratot.
3. B., Paul Viktor, német orvos, szül. Helmstadtben 1812., megh. 1883 máre. 18. 1843-ban
a tübtngeni egyetemre a sebészet rendes tanárának hivatott meg. Különös kedv\'el foglalkozott
a gége betegségeivel, nagy jártasságra tett szert
a gégetükrözésben s ennek tökéletesedése sokat
is köszönhet neki. Kiadott anatómiai tankönyvet
s még más a sebészetre és bonctanra vonatkozó

munkákat.
Bronsbüttel-Eddelakerkoog, város Schleswig
porosz hercegségben, Süderdithmarschen kerületben, a Vilmos császár-<?satornának az Elbebe
való torkolatánál, (i9oo) 3513 lak.
Branskop (állat), a barna delfin (Phocaena

coínmunü Cuv.)

írországi neve. L. Delfin.
József, a klasszikus régiségtan
tanára a zágrábi egyetemen, szül. Vinkovczén
1858. febr. 10. A zágrábi horvát nemzeti régiségtár és a Strossmayer-féle képtár igazgatója.
Ismert régiségtani író és numizmatikus.
Brnnstatt, falu Felsö-Elszász MUhlhausen kerületében, (1900) 3187 lak.; reszelögyárral, k-

Bronmid

bányákkal.

Bronsvigit

a

(ásv.).

leptoklorit

egy változata a

radauthalí gabbróból.

Brunswick

(ejtsd

.

brönszvikk).

francia és angol

neve Braunschweignak azonkÍNül több város
ós county neve az Egyesült-Államokban. Városok: l.B; Glynn county fvárosa Gteoi^ában,
a Turtle torkolatánál, (i9oo) 9081 lak., vasúti gócpont, jó kikötvel, fürészmalmokkal, nagy gyapotkivitellel, élénk hajóforgalommal. —2. 5., Maineben, 44 km.-nyire Portlandtól, az Androscoggin
;

amely itt több vízesést alkot, ameíyek
pamutfonók és egyéb iparvállalatok gépeinek hajtására használják föl, (i9oo) 6806 lak.
Brunswick a Bowdoin Collegének, az ünio egyik
partján,
erejét a

leg\'irágzóbb fiskolájának (szép képtárral) szók
helye.
Brunswick-csatóá (korompai gróf), állítólag

Henrik braunschweigi hercegtl származik, aki
a keresztes háborúk idején két fiát Magyarorsz^
vatórium igazgatója. Számos értekezése közül gon hagyta. A család báró B. Antal által, aki
kiemelendk Die Figur der Erde (Berlin 1878) és 1770. Ézte^om vármegye adminisztrátora volt,
a perturbáció-elméletben nagy jelentséggel biró 1775. emelkedett grófságra. A grófi méltóságot
Ueber die Integrálé des Vielkörper-Problems, 1790. az összes utódokra kiterjesztették. B. Antal
Berichte der math.-phys. Classe d. kgl. sachs. fia volt B. József, országbíró, me^. 1827. Másik
Gesellsch. d. Wiss. 1887 és Acta Mathem. 11. köt. fiának, B. Anta-nak leánya volt B. Teréz (1.
2. B., Kari Georg, német romanista, szül. alább). A családnak B. Géza cs. és kir. kamarás
Hehnstedtben, 1816 febr. 24., megh. Berlinben és frendiházi tarral, aki 1899. júl. 20. Semme1880 dec. 10. Egyetemi tanár volt Rostockban, ringen meghalt, magva szakadt.
B. Teréz grófn, korompai gróf B. Antal azepHalleben, Tübingenben és 1861 óta Berlinben.
Számos munkája közül legnevezetesebb: Das temvír leánya, brünni alapítványi hölgy, szül.
Recht des Besitzes im Mittelalter und in der Pozsonyban 1775 júlias 27.. me^h. Budi4>eeten
Gegeu\vart(Tübingen 1848) Fontes iuris romani 1861 szept. 24. Utazásai közben Iverdunban m^:

;

:

—

Brunswigia

ismerkedett Pestalozzival, kinek társaságában
heteket töltött. Késbb testvére gyermekeit nevelte és tanította. Budára költözve, anyja házában (I. ker. Mikó-u. 1.) 1828 jún. 1. megnyitotta
Angyalkert néven az ország els kisdedóvó intézetét s a kisdedóvás ügyében ezután is sokat tett.
11 intézet köszöni neki keletkezését. 1836-ban
országos
létesítette a ma más alakban
kisdedóvó-egyesületet (errl írt
Bendszabási a nemzeti egyesületnek, a kisdedek koránti
nevelésére nézve gyám- és képzöintézetek által,
Pest 1830). Munkái Felszólítás egy intézet felállítása iránt, mellyel a kis gyermekeket gyámnevel intézetek számára tanítók készíttetnének
hazánk minden részeiben (Hely és év n.) Rajza
azon véghetetlen haszonnak, melyeket a kis gyermekek oskolái nyújtanak (Hely és év n.). V. ö.
Rapos József, B. T. vagy a közalapnevelésügy
múltja s jelene hazánkban (Pest 1868). A Magyar
Pedagógiai Társaság pályadíjat tzött ki György
Aladár hagyományából B. életének megírására.
Azt a házat, amelybon a kisdedóvó intézetet
alapította, 1899. Budapest fváros emléktáblával

mköd
mve

:

:

;

jelölte

meg.

Brunswigia Heist. (növ.), az Amaryllidaceae
család génusza, melynek 9 faja a Fokföldön él.
Hagymás növények közülök néhányat tenyésztenek is, így pl. a B. Josephinae Gawl.-t fél m.
magas vörösvirágú, dús ernyjeért.
Brunszwik Tóbiás, eY. szuperintendens. 1605—
1620-ig csepregi iskolaigazgató, 1620-tól pedig Thurzó Szaniszló nádor udvari lelkésze
Semptén, majd a szeredi zsinaton egyhangúlag
megválasztott dunamelléki szuperintendens. Az
1622-iki semptei zsinatnak a püspöki rendszert
elkészít cikkeit szerzé. Késbb galgóczi lelkész lett, ez állását azonban 1630. elhagyta, miután a r. kat.-ok üldözései következtében ez évi
jan. 22. Szereden áttért a r. kat. vallásra s valahol vámhivatalnok (tricesimator) lett. Áttérése
mentegetésére adta ki Lelki gyötrelmeirl való
vallástétele (Szered 1630) c. mvét.
Brusa, Emilio, olasz kriminalista, államjogász
és szenátor, szül. Temateban 1843 szept. 9., megh.
Torinóban 1908 dec. 14. 1871-ben a nemzetközi
jog és jogbölcsészet tanára lett Modenában, 1877.
a büntetjog és büntet perrendtartásé Amsterdamban, 1880. ugyanazé Torinóban. A Magyar Tud.
Akad. 1906. kültagjává választotta. Nevezetesebb
munkái Saggio di uua dottrina generálé del reato
(Torino 1884) Sul nuovo positivismo nella giustizia penale (u. o. 1887) Prolegomini al diritto penale (u. o. 1888); Staatsreeht des Königreichs
Italiens (Freiburg i. Br. 1892).
Bruáane, adók. Lika-Korba va vm. gospici j.-ban,
(1900) 1018 horvát-szerb lak., posta- és táviróhivat.
Brusli (ang., ejtsd brös), a róka farka, amelyet
falkavadászatoknál a master a kill-hez (1. o.)
elsnek érkez lovasnak nyújt át. Miután nálunk
és Angliában is a killnól ritkán van csupán egy
lovas jelen, a masteré a jog, hogy kit tiszteljen
;

:

:

;

;

:

meg a

Brussza
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Ugyanezen idben az elektromos világításra
gáló s egyéb szabadalmazott készülékeinek

szol-

érté-

kesítése céljából szerzdésre lépett a clevelandi
Telegraph-Supply Companyval s 1881. e társaság nevét The Brush Electric Company-ra változtatta. 1887-ben szerkesztette B. az els ívlámpáját s nemsokára az els szeries ívlámpát.

Egyéb találmányai közül megemlítendk az ön-

mköd kikapcsolok ívlámpák számára, dinamógépek kapcsolásában behozott újítás, compound
kapcsolás, végül az ívlámpákon eszközölt többféle javítások. B. mondható az ívlámpa val való
elektromos világítás megteremtjének. Késbb B.
találmányainak egy részét külföldön is szabadalmaztatta s ezeket értékesítés céljából a Londonban alakult Auglo American Brush Electric
Light Company-nak eladta. Megemlítjük még,
hogy hazánkban a közcélra szolgáló legels áramfejleszt telepet az angol B.-társaság rendezte be,
még pedig Temesváron 1884. s egyike volt Európa

legels áramfejleszt telepeinek.
Brushit (ásv.), víztartalmú kalciumfoszfát

(HCaP04-|-2H2 0).
Egyhajlásu, Sombrero-sziget guanójában található. Vele rokon foszfátok még a metabrushit,
kollophan és monetit.
Brusina, Spiridion, malakológus és paleontológus, a horvát nemzeti múzeum állattani osztályának volt igazgatója, szül. Zárában 1845 dec.
ll.,megh. Zágrábban 1908 máj. 21. Tanulmányait
Zárában és Bécsben végezte. 1870-tl a horvát
múzeum állatt. oszt. igazgatója, 1876-tól zágrábi
egyetemi tanár. 1874-töl a délszláv akadémia
rendes-, 1891-tl a Magyar Tud. Akadémia levelez tagja. Legnevezetesebb munkái Matériaux
pour la fauné malacologique neogéne stb. és Ico:

nographia molluscorum fossilium in tellure tertiaria stb. Legtöbb nagyobb munkája befejezetlen maradt.
Brusius, 1. Bruys.
Brusque (franc, ejtsd brUszk) a. m. heves, indulatos brusquerie, indulatosság. A hadtudományban B.-nek mondjuk azt a támadást, amely rend:

;

szeres bevezetés nélkül tzzel,

erszakosan

tör-

ténik.

Brnsqaembille (franc, ejtsd: brUszkanWiiy),
kártyajáték, briscambille néven is ismeretes.
Piquet kártyával két- öt személy játszhatja; háromhárom kártyát kap minden játszó, a többi talon,
melybl ütés után pótolnak a játszók. A legjobb
kártyák, B.-ek, a disznók és tízesek. Az egyes lapok pontjai számítanak az ütésekben. Kinek legtöbb pontja van, az a nyertes s ellenfeleitl a pontok számkülönbözetét kapja.
Brussel, Bruxelles (Brüsszel) ílamand neve,.
1. Brüsszel.
Brussza (Brusza, lat. Brusa), a B. vilajet fvárosa Kis-Ázsiában, a 2530 m. magas Olimposz
hegy lábánál, 150 m. tengerszínfeletti magasságban, a Marmara-tengertl mintegy 32 km. -re.
A várost egy hegyi patak szeli keresztül utcái
;

jobbára keskenyek ós kanyargósak. Környéke
Brush (ejtsd: brös), Charles Francis, angol-ame- festién szép. A város közepén meredek sziklárikai elektrotechnikus, szül. 1849 márc. 17. Cleve- kon régi vár romjai emelkednek
alépítménye
landban vegyészeti laboratóriumot rendezett be, még a római idkbl való. Számos mecsetje kös 1876. elkészítette az els elektrodinamó gépét. zül néhány, mint pl. az Ulu- ésaDzsesil-dzsámi,
B.-sel.

;

;

—

Brusszai bor

;
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Bruttó

remek számba megy. Szép ftlrdöi, bán- Reggio ós Catanzaro olasz kerületek. Lukániától
és bazárjai vamiak
utóbbiak tele a Laus, ma Laino folyó választja el. A területet
európai árúval. B.-ban és környékén egykori szul- az Apenninek fenyvesei borítják, regényes völtánoknak és sok török elkelségnek mvészi sír- gyekben s hegyi folyókban sincs hiány. A szép,
emlékeit találjuk. A várostól Ny.-ra négy meleg hegyes vidék különösen marhatenyésztésre alkénes forrás fakad, amelyek fürdül szolgálnak. kalmas, de van ott bor-, gabona- ós gyümölcsIpara jelentékeny török földön mindenütt jó Wr- termesztés is. Híres volt a Sila hegylánc fenynek örvend selyem-árúi (ruha, sznyeg, nyers- veseibl készült szurok. Virágzó görög gyarmatselyem) Lyonba is elkerülnek. Bora is hires. Ki- városai Consentia.Vibo, Medma, Rhegion, Locri,
kötje Mudania (1. o.), amellyel 42 km. hosszú vasút Kroton, Scylacium. Az ország belsejét részben
köti össze. Lakossága (igos) 76,303, ebbl kb. 8000 az elgörögösödött lukánok lakták, kiket az É.-ra
örmény, 7000 görög, 3000 zsidó, a többi török. fekv Lukaniának lakói, azért, mert tlük elÚjabban ez a szám talán a 100,000-et is meg- szakadtak, brvttii, görögül brettim, azaz lázahaladja az orosz-török háború óta tartó beván- dók (elpártoltak) névvel illettek. B. lakosai
építészeti

jai (szállói)

;

;

:

dorlásokkal (Bulgária, Bosznia és a Dobrudzsá- Pyrrhus szövetségesei voltak, amiért Róma hadból). Brusszát n. Prusias, Bithinia kii'álya alapí- dal támadta meg ket és 272. Kr. e. tartomátotta. 1326-ban Orkhán, Oszmán íla, a második nyukat meghódította. A második pún háborúban
török szultán elfoglalta és országa fvárosává Hannibál pártjára voltak, amiért a rómaiak kétette.

Orkhán

utóda,

L AmurátB.-ból Drinápolyba sbb rabszolgáknak

A

(bruttiani servi) nyilvánítot-

ták ket. Ez idtl fogva B. hanyatlásnak indult
tották. Tztl és földrengéstl (1855) is sokat és többé föl nem virult. Jelenleg is a tudatlanság,
szenvedett. V. ö. Wüson, Constantrnople, Brusa babona s a Maffia egyik ffészke. V. ö. Jung J.,
and the Throad (London 1893) Baedeker's Kon- Geogr. u. Gesch. des röm. Altertums (lái9);
stantinopel und Kleinasien stb. (Leipzig 1905); Lenormant, La Grand-Gréce, I.
Nissen, Ital.
tette át székhelyét.

mongolok 1402.

elpusztí-

;

;

Meyers BeisbUcher: Griechenland und Klein- Landeskunde I.
Bruttó (ol.)
Türkéi, Rumánien stb.
asien. 6. kiad. és u. a.
:

még

Kis-Ázsia.
Bmsszai bor, sárgászöld szín, nehéz, csersavban gazdag fehér bor Brussza vidékérl,« Olympusi» cini alatt kerül forgalomba.
Brosznó, 1. kisk. Nyitra vm. privigyei j.-ban,
2. B., fürd, 1.
most K]füraborosznó (1. o.)-

7. kiad. (Leipzig 1908). L.

—

a. m. csúnya, tisztátalan, nyers
jobbára összetételei használatosak. B.-súly a. m.
az árú súlya burkolattal együtt, vagyis azon csúnyán, piszkosan, amint az árú (pl. hordó) a viharhányta hajóról jön. Rövidítve B**° vagy B°. Helyette néha a sporco (piszkos) vagy lordo (mocs-

kos) kifejezést is használják.

B. -összeg, melybl

még nem vonták le a levonandókat: pl. B-számla-

Boros znó.

összeg, melybl a költségeket, B.-váltóössz^,
Brusztur, község, 1. Páfrányos.
Brusztura, kisk. Máramaros vm. taraczvizi melybl a diszkontot még nem vonták le. B.u. p. Ki- nyereség, melybl még az ezen nyereség eléréj.-ban, (1910) 1654 rutén és német lak.
;

rálymez,

Taraczköz.
Brnta (állat), 1. Foghíjasok.
Brutális (a latin brutus-ból) a. m. állati, nyers
brutalitás, állatiasság, állatias nyersesóg.
u.

t.

sére forditott költségek nincsenek levonva. B.budget, az a költségvetés, melyben az elirányzott bevételek a kiadások levonása nélkül vanA könyvvitelben B. vagy
nak beállítva stb.
B.dij, 1. Biztosttás.
nyers mérleg (1. o.).
B.-tonnatartalonHtenger.) a. m. a hajónak vegyes

Brnttii, 1. Bruttium.
Bruttium (Bruttius ager), Olaszország legdélibb kiágazása, a mai Calabria ulteriore vagyis tonnatartalma,

—

1.

—

Köbözés.

—

A NAGY LEXIKON
III.

kötetének munkatársai.

Ákos István (gyógypedagógia).
Aldásy Antal dr. (genealógia és heraldika).
Alexander Bernát dr. (filozófia).
Alexics György dr. (román nyelv és irodalom).
Angyal Pál dr. (büntetjog, bnvádi eljárás).
Asbóth Oszkár dr. (északi szláv nyelvek és iro-

Bdvi Illés Károly (büntetjog, bnvádi eljárás).
Bkkert László dr. (kémia).
Elefánt Olga dr. (iparmvészet).
Bntz Béla dr. (kórbonctan, bakteriológia).

Erds József dr. (ref. teológia).
Emyey József (etnográfia).
Pabó Bertalan

dalmak).

Augusztin Béla dr. (gyógynövények).
Aujeszky Aladár dr. (állatorv. bakteriológia).
Bálint Imre dr. (balkáni ügyek).
Bálint Rezs dr. (bels betegségek).
Ballagi Aladár dr. (magyar történelem).

Balogh Ferenc dr. (ref. teológia).
Balogh Jen dr. (büntetjog, bnvádi eljárás).
Balogh Lóránd (építészet).
Bánki Donát (aviatika).
Bartha Richárd dr. (magánjog).
Bóldy Mihály (csendrség).
Bénárd Emil dr. (közjog, magánjog).
Benedict Henrik dr. (bels betegségek).
Benedict Márk dr. (vasúti jogi ügyek).
Berger Albert dr. (Besztercze-Naszód vm. tört.).
Berger Károly Lajos (gazd. növénytermelés).
Berinkey Dénes dr. (nemzetközi jog).

dr.

(magyar

zenetörténet).

Fái László (vasúti fatelítés).
Farkas Elek (betegsegélyzö pénztárak).
Farkas Géza dr. (fiziológia).
Perenczi Zoltán dr. (könyvtárügy).
Ferenczy Ben (vasúti földrajz ós történelem).
Ferentzy József dr. (techn. kémia).

Feyér Gyula (ftés, gáz- és vízvezeték).
Fiók Károly dr. (szanszkrit).
Fodor Ármin dr. (perjog).
Prisch Ármin

dr.

(héber teológia).

Gábor Béla (bnügyi

rendészet).

Gáti Béla (elektrotechnika).

Gaul Károly id. (faipar).
Gaul Károly ifj. (munkásvédelem).
Gebhardt Ferenc dr. (orvosi történelem).
Geréb József dr. (ókori történet).
Gerevich Tibor dr. (mvészettörténet).
Geszti Andor dr. (bnt. jog és eljárás).

Bodnár Gynla dr. (térképek).
Bogdánfy Ödön (vízópitészet és kulturmérnökség). Goldziher Ignác dr. (arab nyelv és irodalom).
Gopcsa László dr. (örmény nyelv és irodalom,
Borovszky Samu dr. (akadémiai ügyek).
gyorsírás).
Börcsök Andor dr. (birtokrendezés).
Gönczy Béla (helyi érdek vasutak).
Breit József (hadtudomány).
Gorka Sándor dr. (állattan).
Breuer Szilárd (tzoltás).
Görög Sándor (vasútépítés).
Brózik Károly dr. f (ált. földrajz és statisztika).
Grecsák Károly dr. (keresk., váltó- és csdjog).
Bud János dr. (bnügyi statisztika).

Bund Károly

(erdészet).

Chotnoky Jen dr. (általános földrajz).
Colas Károly báró (boszniai ügyek).
Császár Elemér dr. (magyar irodalomtörténet).
Császár Károly dr. (jogi életrajzok).
Csengeri János dr. (klasszika filológia).
Cserjesi Károly (sport és játékok).
Csiky Lajos (ref. teológia és egyházi ügyek).
Czakó Adolf (hídépítészet).
Czakó Elemér dr. (iparmvészet).
Dalmady Ödön (vasúti biztosító berendezés).

Dalmady Zoltán dr. (fürdterápia).
Dedek Crescens Lajos dr. (kat. egyháztörténet).

Demény Károly (posta- és távirda-ügy).
Dunay László dr. (kereskedelmi tengerészet).
Éber László dr. (mvészettörténet).
Bdvl niés Aladár (vas- és fémipar).

Grittner Albert (vasúti vegyészet).
Gulyás Pál dr. (francia nyelv ós irodalom).
Gyry István dr. (kertészet).

Gyry Lóránt dr. (mezgazd. politika).
Halász Gyula (általános földrajz).
Heil Pausztin dr. (büntetjog, bnvádi eljárás).
Heim Pál dr. (gyermekbetegségek).
Heinrich Gusztáv dr. (német irodalom).
Hekler Antal dr. (ókori szobrászat).
Hennyey Vilmos

dr. (postaügy).

Hevesi Sándor dr. (színészet).
Hollendonner Ferenc dr. (növény-anatómia).

Hornyánszky Gyula

dr.

(mitológia, ókori vallás-

történet).

Hortobágyi Béla dr. (anatómia, fiziológia).
Horváth Cyrill dr. (magyar irodalomtörténet).
Hutyra Ferenc dr. (állatorv. járványtan).
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József dr. (jogtörténet).
dr. (végrehajt, eljárás).
Imre Sándor dr. (pedagógia).
Ipolyi Keller Gyula (mezógazdaság).
Jablonowsky József dr. (gazd. rovartan).
Illés

Imling Konrád

Jalsoviczky Géza (gépészet).
Jánosi Béla dr. (esztétika).
Jeckel Péter dr. (gyámügy).
Jónás Géza dr. (vastiti kereskedelem).
Jónás János t (kereskedelem, bankügy, pénzek és
mértékek).
Kallós Ede dr. (mitológia).
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Marschalkó János dr. (raagáiyog,biró8éigi ügyvitel).
Marton Gyula (vasútépítkezés).
Márton Lajos dr. (srí^zet).
Masznyik Endre dr. (ág. ev. teológia és egyházi
üg>-ek).
-Mauritz Béla dr. (ásványtan, petrográfla).
Melles Emil (gör. kat. teológia és egyházi ügyek).
Mellinger Vilmos (vasúti vízbeszerzós).

Mendefényi László dr. (büntetjog).
Merse Pál (léghajózás).
Miklauzics Adolf (pénzügyi jog).
Miklós Elemér dr. (francia nyelv ós irodalom).
Miklós Ferenc dr. (központi szerkeszt).
Mittelmann Nándor dr. (mértékek és pénzek).
Mocskonyi Károly (vasúti forgalmi ügyek).
Moesz Gusztáv dr. (alsóbbrend növények).
Molnár Géza dr. (zeneelmélet).
Molnár János dr. (vasúti forgalmi ügyek).

Karácsonyi János dr. (magjar történelem).
Karkoványi Ákos dr. (gazdasági gépészet).
Kégl Sándor dr. (keleti nyelvek és irodalmak].
Kelen Béla dr. (Röntge.i-sugarak és fényképészet).
Keller Arnold (vasútépítés).
Kemény Ferenc (békemozgalom).
Kenessey Kálmán (behizi hajózás).
Morvay
dr. (bvészet).
Kereszty István (általános zenetörténet).
Nagy Géza (magyar történelem).
Kiss Géza dr. (római jog).
Nagy József (hangszerek).
Klein GjTila dr. (ipari növények).
Négyesy László dr. (magyar irodalomtörténet).
Klemp Gusztáv (br- és festöipar),
Nékám Lajos dr. (brbetegségek),
Kliraes Gyula (államszámvitel).
ifj. Nóvák Sándor (kereskedelem és banktigy).
Klug Péter (gyógypedagógia).
Nóvák Tivadar (vasúti ismeretek).
Kmety Károíy dr. (közigazgatási jog).
Pálfy Mór dr. (bányászati geológia),
Kneppó Sándor di'. (pénzügyi jog).
Panian Ern (horvát ügyek).
Kormos Tivadar dr. (geológia pleisztocén).
Papp Károly dr. (geológiai életrajzok, peileontoKörös Márton dr. (vasúti jog).
lógia).
Patai József dr. (héber nyelv és irodalom).
Kossalka János dr. (vasúti mszaki ügyek).
PauU Aranka (ált. földrajz).
Kovách Aladár dr. (mentés, baleset).
Paunz Márkdr.(orr-, torok-, gége- ós fül betegségek).
Kovách Imre (vasúti pályafenntartás).
Pékár Gyula dr. (tánc).
Kovács Zoltán (központi segédszerkeszt).
Pékár Mihály dr. (anat. fiziológia).
Kovácsy Béla (állattenyésztés).
Körösi Albin dr. (spanyol és portugál nyelv és Peth Sándor dr. (magyar történelem).

Gyz

:

Körösi Henrik (tanügy).
Körösi Sándor (olasz nyelv és irodalom).
Kunos Ignác dr. (török nyelv és irodalom).
Landgraf János (halászat).
Láner Kornél (vasúti gépészet).

Petrik Lajos (agyagipar).
Petrovies Elek dr. (közigazgatási jog).
Picker Rezs dr. (urológia).
Pinterits Károly (grafológia és könyvelés).
Plósz Béla dr. (állatorv. sebészet).
Pogány Kálmán dr. (mvészettörténet).

Láng Nándor

Poór Jakab

irodalom).

dr. (archeológia).

Lányi Bertalan dr. (bányajog).
Lasz Samu dr. (felfedez utazások).
Latzkü Hugó dr. (angol nyelv ós irodalom).
Lehoczk^' Tivadar (Bereg vm. története).
Leimdörfer Joachün (ipari kémia).
Lévay Ede dr. (matematika).
Lififa Aurél dr. (ásványtan).
Litschauer Lajos (bányászat és kohászat).

Lóczy Lajos (geológia).
Lésy József dr. (antropológia).
Lövik Károly

Löw Márton

(lósport).

dr. (ásvánjtan).

Lux Ern (pályaudvar).
Lyka Károly (magyar mvészettörténet).
Magasházy Béla

dr.

(Borsod vm. története).

Mágócsy-Dietz Sándor dr. (növényélettan).
Mahler Ede dr. (assziriológia és egyiptológia).

Makay Dezs

(közjog).

Mangold Lajos dr. (egyetemes történelem).
Manninger Vilmos dbr. (sebészet).
Marék József dr. (állatorv. belorvostan).
ifj. Márff>- Ede dr. (pénzügyi jog).
Margalits Ede dr. (horvát nyelv és irodalom).
Márki Sándor dr. (magyar történelem).
lUvai Hagy Ltnkona. IH. ÍM.

(biztosításügy).

Popovits Iván (szerb nyelv és irodalom).
Raab Alajos (kertészet).

Rácz Sándor (borászat).
Radnai Mihály (nyomdászat).
Rajnai Béla dr. (betegápolók).
Rátz István dr. (állatorv. kórbonctan).
Rázsó Imre (növénytermelés).
Rédey Miklós (közrendészet).
Rejt S&idor (szöv- és papíripar).
Reményi Ferenc (haditengerészet).

^

Réthy László dr. (éremtan).
Reuter Camillo dr. (ideg- ós elmebetegségek).
Rex Sándor dr. (kémia).
Ring Izsó (vasúti forgalom).
Rojcsek Sándor (betótszerk. ós telekkönyv).
Róna Zsigmond dr. (meteorológia).
Rózsa Dezs (angol nyelv ós irodalom).
Rubinyi Mózes dr. (magyar ós ált. nyelvészet).
Sándor Aladár dr. (magánjog).
8ármezey Endre (vasúti mótorüzem).
Schafarzik Ferenc dr. (ált. geológia).
Schiffler Antal dr. (bnügyi statisztika).
SchUberszky Károly dr. (kerti növények).
SchiUer Bódog dr. (magyar ós egy. jogtörténet).
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Schinidt Henrik dr. (germán nyelvészet és mitológia).

Scholtz Kornél dr. (szemészet).
Schréter Zoltán dr. (geológia paleontológia).
:

Sebestyén Gyula dr. (magyar történelem).
Segesváry Ferenc (motoros kocsik).
Selényi Pál dr. (fizika).
Sidó Zoltán dr. (szociológia).
Sigmond Elek dr. (gazdasági kémia).

Simonyi Zsigmond dr. (magyar nyelvészet).
Solymossy Sándor dr. (etnológia ós folklóré).
Straub Sándor (elektrotechniJía).
Strausz Adolf (bolgár nyelv ós irodalom).
Streer Ede (vasúti fék, mótorüzem).

Sugár Károly (vadászat).
Sulyok Imre (vasúti tarifa-ügyek).
Szabó Zoltán dr. (növény-morfológia

;

biográfiák),

Szabolcsy Antal dr. (vasútigazgatás).
Szádeczky Lajos dr. (magyar történelem).
Szana Sándor dr. (gyermekvédelem).
Székely István dr. (bibliai tudományok).
Szerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények)
Szikla Géza (vasúti mhelyek).
Sziklay János dr. (életrajzok).
Szilágyi Oszkár dr. (boszniai ügyek).
Szinnyey József dr. (bels betegségek).
Szladits Károly dr. (magánjog).
Szöts Gyula (magyar történelem).
Szterényi József (ipaiügy).

Sztrókay István (vasúti mhelyek).
Takács Zoltán dr. (kinai és japán mvészet).
Téglás Gábor (Dácia).
Térfl Gyula dr. (jog- és államtudomány).
Thaisz Lajos (gazd. növénytan).
Thirring Gusztáv dr. (magyar földrajz és statisztika).

Timkó Imre

(geológia

:

agrogeológia).

Tuzson János dr. (növénytani rendszertan).
Vámbéry Rusztem dr. (büntetjog, börtönügy).

Vámossy Zoltán

(gyógyszerisme, méregtan).
(malomipar).
József (tzsde-ügy).

Varsányi Emil

Vágó

dr.

dr.

Vécsey Tamás (római jog).
Veress Endre dr. (magyar történelem).
Vész Béla (vasúti felépítmény).
Vig Albert (iparoktatás).
Vikár Béla dr. (finn nyelv és irodalom).
Vörös Sándor (gazdasági üzemtan).
Vörös Zoltán (vasúti szállítás).
Wildner Ödön dr. (szociológia).

Wodetzky József

dr. (csillagászat).

Záborszky István dr. (szülészet, ngyógyászat).
Záborszky István dr. (bírósági épületek).
Zachár Gyula dr. (magánjog).
ZeUiger Vilmos dr. (róm. kat. teológia és egyházi
ügyek).
Zelovich Kornél (vasúti mszaki tárgyak).
Zeremszky Hilarion (szerb nyelv ós irodalom).

A

IJI.

kötet illusztrációi.

A) Képmellékletek, térképek

és városi tervrajzok.

Oldal

Belek
Bólférgek

Oldal

24 Bogarak 2. Exotikus bogarak (színnyomat)
30 Bolgárország és Kelet-Rumélia térképe ...
40 Bolygók 1. Naprendszer (színnyomat) ..
2. Jupiter és Saturnus (színnyomat)
60
...
...
88 Borltékgépek
112 Bosznia és Hercegovina térképe
168 Botticelli Sandro Venus születése... ...
...
168 Boucher Francois Az alvó pásztomö
...
180 Böcklin Arnold A hullámok játéka
...
...
...
228 Bölények
...
.
234 Bör A bör szerkezete
248 Brocky Károly Sir Dominic Colnaghi arc....
képe ...
256
306 Bronz Bronzmúvesség I. és n
336 Bronzkor Bronzkori emlékek Magyar...
...
...
...
országon
336
364 Brouwer Adriáén Vereked kártyások ..
444 Bruegel Péter Parasztok tánca
:

_

Belgium és Luxemburg térképe
Beülni Giovanni Trónoló Madonna
Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése
Benozzo Gozzoli A paradicsom
:

:

...
...

:

Berlin 1. Berlin tervrajza
2. Berlin és környékének térképe

:

:

...

:

Bemini Lorenzo Szent Teréz

:

:

Betegápolás
...
BetegszáUítás..
...
Beton ... ... .Betüöntés
Bihari Sándor A biró eltt ._

._

...

:

444
472
496
496
552
600
618
620
644
664
656

:

...

...

—

:

:

Birói szervezet (szövegraelléklet)
._.
...
...
...
Bírósági épületek I— FV
Bizánci mvészet 1. és II
...
Bogarak: 1. Európai bogarak (színnyomat)

752
762

:

—

:

:

768
772
780

B) Szövegképek.
240
7 Bethlen-család Bethleni Bethlen-címer...
243
Iktári Bethlen-címer
27
44 Betnyomó távírógépek 1. Hughes-gép, 2.
Belgrád tervrajza ... ... ...
Hughes-gép fels része, 3. Hughes bet58
...
Bellerophon... ...
nyomó gépe, 4. és 5. Baudot betnyomó
66
Belovár-Körös vármegye címere
252—253
tavirógépe
Bélyegzgépek: Nils A. Krag-rendszer levél83 Betürendszer Használatban lev betümagasbélyegz gép
255
ságok összeállítása pontok szerint ...
Benedek-rendiek A pannonhalmi Benedek267
98 Betüszekrény
rend címere.
257
Berakó gép: Sebold berakó gépe (gyufagyárt.) 127 Betüzuzraó (növ.)
260
131 Bevágás (vasút) 2 ábra
Berber irás.
265
187 Béz(egyipt.)
Bereg vármegye címere
288
141 Bidry (indiai ötvény)..
Beregszász város címere
295
173 Biflláris tekercs (fiz.)
....
Bern város tervrajza ..
298
217 Bihar vármegye címere
Beszéd fény képezése. _ ... ..
...
Békés vármegye címere
Bélelt drótkerék Kerékkoszorú keresztmetsz.
:

:

—

:

—

:

:

:

219 Birs (növ.)
220 Bizánci mvészet:

Beszél ívlámpa
Besztercze város tervrajza
Besztercze város címere
Beszterczebánya címere ... ...
Beszterczebánya város tervrajza

...

Besztercze-Naazód vármegye címere
Halálokok statisztikája

Betegség

:

.340

A

ravennai San Vitaié
templ. alaprajza, 2. Oszlopf a ravennai San
221
Vitaié templ.-ban, 3. A konstantinápolyi Ha221
giaSophia templ. alaprajza, 4. Részlet Kon222
stantinos Monomaohos koronájáról 364—366
223
„.388
234 Biztosító cs 2 ábra
1.

:

61»

Szövesképek

796

Oldal

Biztosító lámpa 2 ábra
...
...
...
389
Biztosító szelep 1. Súllyal terhelt emeltys
biztosító szelep, 2. Rugóval terhelt biztosító szelep
....
...
...
390
Biztosító szolgálat (katonai) 2 ábra
391
Bobbinet 1. Bobbinet-kelme kifeszítve, 2.
Bobbinet-gép
Bobbinet-kelme lazáu, 3.

Oldal

:

Borda (szövipar) 2 ábra

:

Borghesei vívó

:

:

.._

...

...

Boróka (növ.) ... ... ._
Borona (gazd.) 1. Zeg-zug borona,
...
vagy láncborona
...
...

...

2.

542
548
563

Rét...

...

Borostyán (növ.)
...
...
Borrago (növ.)
A
...
...
...
...
Bors Kubéba-bors (növ.)
vetólje, 4. A Bobbinet-gép haránt-metBórsav A bórsav nyerése a toscanai lagoszete, 5. A Bobbinet-gép hosszanti metszenákból
...
...
...
tének részlete
421
Borsó (növ.)
...
Bóbita 1—3. A bóbita formái, 4. A gyermek...
...
._
láncf vacokja
...
422 Borsod vármegye címere
Bocskay-esalád címere
...
429 Boszporusz térképe
Bolt Középkori bolthomlokzat
...
...
...
491 Boule-munka 2 ábra
:

:

565
568
573
575

:

:

_

:

Boltozat

:

:

1

—9. ós 11. Boltozatformák,

10. Há-

Legyez alakú boltozat,

lós boltozat, 12.

Bouterolle

Bögöly ök

13.

Asszír palota csatornája, 14. Etruszk kapu

3.

:

...

1.

Boltozó állvány

3 ábra

:

...

._.

494

...
._.

._

...

2.

...

Szt.

...

Marhabögöly,

646-647

Lóbögöly._.

491-493 Bramante: A
Bolygók: 3 ábra

Juhbögöly,

Péter templom eredeti

alaprajza

.498—500 Brassó vármegye címere

...

...

...

...

..

Bombacaceae (növ.) Az Adansonia virága 504 Brassó város tervrajza
Borda (építészet) 1—2. Bordaszerkezet, 3.
Bréma város tervrajza... ... ... ... _..
A narbonnei székesegyház bordás hálózata 542 Breznóbánya címere... ... ... ... ...
:

:

577
579
580
612
627
636

682
694
698
721
733

v\

mmmasssasmmmá
íí^í5ií«%5í}í^^íí4^/pí^

/

yM>//íími«m^4P''^^^^^^

wesssasssm.
'^//y^y/z/y^^^^

.//Mr/mm»ii^j^;

-f^^í

1»
'//y//y/y»///^///Mv////í^//yÁ

;á<íi<^í<í^ííííí'.íí«%^.^«ií^;íK!ÍíW;

t>

« s«fl

i

j

II

« s 11 V II • «

a

II ti

« ««« « s«

«•
'

'"vni'iiiwqfi^pppaMMMi

J

j

s

»

9«
ssaai

